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POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako pogosto v vrtcih izvajajo vodene gibalne 

dejavnosti na prostem, ter analizirati mnenja staršev in vzgojiteljev o tem, kako ocenjujejo 

pomembnost obvladovanja gibalnih dejavnosti za uspešnost dela s predšolskimi otroki. 

 

Diplomska naloga temelji na pregledu slovenske in tuje literature, ki preučuje pomembnost 

gibanja na prostem, ter na sodobnih raziskavah, ki preučujejo vpliv gibanja na prostem na 

otrokov celostni razvoj ter vlogo staršev in vzgojiteljev pri tem.  

 

Analiza rezultatov sodobnih raziskav je pokazala, da so vzgojiteljice relativno slabo 

usposobljene za vodenje gibalnih dejavnosti na prostem, zato smo v diplomski nalogi želeli 

preučiti mnenja vzgojiteljic in staršev o splošni gibalni dejavnosti na prostem, ugotoviti, ali so 

vzgojiteljice usposobljene za vodenje teh dejavnosti, kako ocenjujejo pomembnost same 

usposobljenosti ter gibalnega obvladovanja le-te za uspešnost dela s predšolskimi otroki. 

Ugotoviti smo želeli tudi njihova mnenja o tem, katere usposobljenosti bi morale vzgojiteljice 

pridobiti v času študija ter količino, kakovost in vrsto gibalnih dejavnosti, ki jih izvajajo z 

otroki na prostem.  

 

V vzorec merjencev smo zajeli 8 vzgojiteljic in 56 staršev otrok, ki obiskujejo dva ljubljanska 

vrtca. Naključno smo izbrali štiri (4) vzgojiteljice, ki so zaposlene v vrtcu Andersen, in štiri 

(4) v drugem ljubljanskem vrtcu. 23 (43,4 %) naključno izbranih staršev ima otroka, 

vključenega v vrtec Andersen, 30 (56,6 %) pa v drug ljubljanski vrtec. Trije starši (5,4 %) se 

niso želeli opredeliti o tem, katerega obiskuje njihov otrok, zato smo jih iz nadaljnje analize 

izpustili. Povprečna starost otrok, ki obiskujejo vrtec Andersen, je bila 3,05 let, s standardnim 

odklonom 1,46. V drugem vrtcu pa je bila povprečna starost otrok 4,18 let, s standardnim 

odklonom 1,26 let. Povprečna starost vseh otrok pa je bila 3,7 let, s standardnim odklonom 

1,45. 

 

Vzorec spremenljivk predstavljata dva anketna vprašalnika, sestavljena posebej za starše in 

vzgojiteljice. Vprašalnik za starše je sestavljen iz petih širše zastavljenih vprašanj zaprtega 

tipa, kjer se prvi dve vprašanji nanašata na starše oziroma njihove otroke, z drugimi tremi pa 

ugotavljamo mnenja o pomembnosti gibalnih dejavnosti na prostem ter pomenu 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

2 

usposobljenosti vzgojiteljev za vodenje teh dejavnosti. Ta del vprašalnika je poenoten z 

vprašalnikom za vzgojitelje. Slednji je razdeljen na šest širše zastavljenih vprašanj zaprtega 

tipa, kjer se prva tri nanašajo na njihovo gibalno dejavnost in pogostost izvajanja vodenih 

gibalnih dejavnosti zunaj. Drugi sklop vprašanj pa je poenoten z vprašalnikom za starše. 

 

Podatke smo z vprašalniki zbirali maja 2011. Vzgojiteljice, ki so pri raziskavi prostovoljno 

sodelovale, so hkrati prejele zaprte ovojnice z vprašalniki zanje in jih v enem tednu na isti dan 

vrnile v ovojnici v posebej pripravljeno škatlo. Enako so vprašalnike prejeli tudi starši in jih v 

zaprti ovojnici čez en teden pustili v škatli. Razdeljenih je bilo 140 vprašalnikov za starše. 

Vrnjenih je bilo 56 izpolnjenih vprašalnikov.  

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Za izračun frekvence posameznih odgovorov smo uporabili podprogram 

FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa podprogram DESCRIPTIVES. Za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih spremenljivk smo uporabili podprogram 

CROSSTABS, na številčnih spremenljivkah pa T-TEST. Statistično značilnost smo preverjali 

na ravni petodstotnega tveganja (p   0,05).  

 

Analiza rezultatov je med drugim pokazala, da starši otrok, ki obiskujejo vrtec Hans Christian 

Andersen, višje ocenjujejo pomembnost obvladovanja gibalnih aktivnosti za uspešnost dela s 

predšolskimi otroki, kot starši otrok, ki obiskujejo drug vrtec. Te razlike so opazne, a niso 

statistično pomembne. Ugotovili smo, da se vzgojitelji relativno malo poslužujejo vodenih 

gibalnih aktivnosti na prostem, kot so igre z žogo, sprehodi, gorništvo, rolanje, kolesarjenje in 

drugo. Predpostavljamo, da na to najbolj vplivajo subjektivne teorije vzgojiteljic in njihova 

lastna samoaktivnost. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: gibanje na prostem, starši, vzgojitelji, mnenja, vrtec, subjektivne teorije 

vzgojiteljic.
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to establish how often kindergartens organise conducted physical 

activities outdoors and analyse the opinion of parents and pre-school teachers on the 

significance of mastering physical activities for successful work with pre-school children. 

 

The thesis is based on both Slovenian and foreign literature dealing with the importance of 

outdoor physical activities, on contemporary research examining the influence of outdoor 

physical activities on the child's integral development and the role of the parents and teachers 

in the process. 

 

The analysis of the results provided by contemporary research indicates that teachers are 

relatively poorly trained to conduct outdoor physical activities. To this end, the thesis intends 

to: examine the general opinion of the teachers and parents on outdoor physical activities; 

establish whether the teachers are properly trained to conduct such activities; and determine 

their assessment of both the significance of training and mastering physical activities for 

successful work with pre-school children. In addition, the thesis aims to ascertain their 

opinion on the type of training that teachers should receive during their studies and the 

quantity, quality and type of outdoor physical activities conducted with children. 

 

The sample of respondents included eight teachers and 56 parents of children attending two 

kindergartens in Ljubljana. We randomly selected four teachers working in the Hans Christian 

Andersen kindergarten and four teachers from the second kindergarten. A total of 23 

randomly selected parents (43.4%) had their child attending the Hans Christian Andersen 

kindergarten, while 30 (56.6%) parents had their child attending the second kindergarten. 

Three parents (5.4%) refused to divulge which kindergarten their child was attending and 

were thus left out of further analysis. The average age of children attending the Hans 

Christian Andersen kindergarten was 3.5 years, with standard deviation of 1.46. As for the 

second kindergarten, the average age of the children was 4.18 years, with standard deviation 

of 1.26. The average age of all the children was 3.7 years, with standard deviation of 1.45. 

 

Two questionnaires were designed, one for the parents and one for the teachers. The 

questionnaire intended for the parents comprised five broader close-ended questions, with the 
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first two questions relating to the parents and the children, and the remaining three questions 

with the parents' opinion on the importance of outdoor physical activities and the significance 

of competence of teachers conducting outdoor activities. The questionnaire intended for the 

teachers consisted of six broader close-ended questions, with the first three questions dealing 

with the teachers' physical activity and the frequency of conducted physical activities 

outdoors. The remaining three questions were similar to the second section of the 

questionnaire for the parents. 

 

The questionnaires were distributed and completed in May 2011. The teachers, who took part 

voluntarily, were given closed envelopes containing the questionnaire. They submitted their 

enveloped questionnaire on the same day one week later, placing them into a special box. The 

parents received and submitted the questionnaire in the same way. Out of 140 questionnaires 

distributed to the parents, 56 were returned completed. 

 

The data was processed using Statistical Package for the Social Sciences. The frequency of 

individual answers was calculated with subprogram FREQUENCIES, while descriptive 

statistics was calculated with subprogram DESCRIPTIVES. Subprogram CROSSTABS was 

used to evaluate relation between ordinal and nominal variables, while numeral variables were 

analysed with a T-TEST. Statistical significance was tested at 5% risk (p   0,05). 

 

The analysis of the results suggests that those parents whose children attended the Hans 

Christian Andersen kindergarten attached greater importance to mastering physical activities 

for successful work with pre-school children than the parents of the children attending the 

second kindergarten. The differences are noticeable, but statistically insignificant. We have 

established that teachers relatively rarely conduct outdoor physical activities, such as ball 

games, walks, hiking, roller skating, cycling, etc. We presume that the teachers' subjective 

theories and their personal activity have great influence in this respect. 

 

 

KEYWORDS: outdoor activity, parents, pre-school teachers, opinions, kindergarten, 

subjective theories of teachers 
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1 UVOD 

 

Redna, primerno intenzivna in pravilno izbrana gibalna dejavnost je pomembna za slehernega 

posameznika, še posebej otroka, saj vpliva na njegov celosten razvoj. Z njo razvija gibalne 

sposobnosti in spretnosti, ki po raziskavah sodijo med najpomembnejše dejavnike 

preventivnih ukrepov pred poškodbami, nastalimi zaradi gibanja. Uživanje ob izvajanju 

gibalnih dejavnosti lahko prispeva k oblikovanju zdravega življenjskega sloga, katerega 

temelji se, po raziskavi Maučec Zakotnik (2005), oblikujejo že v predšolskem obdobju. Tudi 

Verbovšek in sod. (2006) trdijo, da se otrok, ki se v otroštvu redno veliko giblje, prevzame 

aktiven življenjski slog in ga nadaljuje tudi v odrasli dobi. 

 

Raziskovalci trdijo, da primerna gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj in zdravje 

kosti, sklepov in mišic. Pri tem ima pomembno in odločilno vlogo, poleg staršev, tudi 

vzgojitelj, ki otrokom omogoča, da se gibalnih dejavnosti udeležujejo sproščeno in da se pri 

tem počutijo varno.  

 

V kurikulumu za vrtce (Bahovec in sod., 1999) je zapisano, da naj bodo gibalne dejavnosti 

prilagojene otrokovim potrebam, zmožnostim in interesom ter, da je naloga vzgojiteljev nuditi 

otroku različne oblike dejavnosti, ki se razlikujejo glede na cilje, vsebino, trajanje, prostor in 

vlogo otroka. Kurikulum je zasnovan s procesno-razvojnimi cilji, ki vzgojiteljem omogočajo 

njihovo realizacijo skozi različne vsebine, ob tem pa jim je prepuščena njihova strokovna 

presoja. Zato je razumljivo in pričakovano, da bodo iste cilje različni vzgojitelji realizirali 

skozi različne vsebine. Cemič in Zajec (2011) menita, da je ponudba vsebin odvisna od 

subjektivnih teorij vzgojiteljev, ki pogojujejo, kam in kako bo vzgojitelj usmerjal pedagoški 

proces v vrtcu. 

 

Ob tem se je treba zavedati dejstva, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, je 

kasneje težko ali celo nemogoče nadoknaditi (Videmšek idr., 2001). Pomembno je, da otrok v 

predšolskem obdobju pridobi čim bolj široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim 

gibalnim vzorcem. Temelj mora biti dobro zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celosten 

razvoj, na kasnejše vključevanje v gibalne/športne aktivnosti in ne nazadnje tudi na to, da 

postane gibanje otroku ena od pomembnih sestavin življenja v vseh starostnih obdobjih 

(Videmšek in Pišot, 2007).  
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V diplomski nalogi želimo preučiti pomembnost gibalnih dejavnosti v predšolskem obdobju, 

še posebej, kadar se te izvajajo na prostem. Skozi presek sodobne slovenske in tuje literature 

želimo prikazati dosedanje raziskave o omenjeni tematiki, nato pa skozi odgovore na 

vprašanja vzgojiteljev in staršev ugotoviti mnenja anketiranih o pomembnosti gibalne 

dejavnosti otrok na prostem ter o pomembnosti obvladovanja gibalnih dejavnosti za uspešnost 

dela s predšolskimi otroki. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 CELOSTEN RAZVOJ OTROKA 

 

Cemič (1997b) trdi, da je razvoj kontinuiran, sestavljen in integrativni proces, ki poteka vse 

življenje, njegova intenzivnost pa je različna. Kontinuiranost, sestavljenost in integriteto 

razvoja na podoben način opisujeta Videmšekova in Pišot (2007). Avtorja trdita, da je v 

predšolskem obdobju otrokov razvoj celosten. Menita, da se posamezna področja razvoja, kot 

so telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni, med seboj prepletajo. S spremembo na 

enem od omenjenih področij po njunem mnenju pri otroku vplivamo na spremembo na vseh 

preostalih področjih razvoja hkrati.  

 

Videmškova in sod. (2003) meni, da otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na 

dražljajih, ki izvirajo iz okolja in njegovega telesa, ter iz izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi 

dejavnostmi. Ravno zato menimo, da je izredno pomembna pestrost ponujenih gibalnih 

dejavnosti, saj bo z njimi učenje hitrejše, pestrejše in intenzivnejše. 

 

Videmšek in Pišot (2007) trdita, da se pestrost gibalnih dejavnosti kaže tudi v otrokovi 

ustvarjalnosti pri različnih situacijah. Iz tega zaključujemo, da otrokovo reševanje gibalnih 

problemov na lasten način spodbuja njegovo ustvarjalnost, vzgojitelju pa ob opazovanju nudi 

ideje za pripravo ustvarjalnega in gibalno spodbudnega okolja.  

 

Strokovnjaki trdijo, da je gibalni razvoj v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Potekal 

naj bi od naravnih oblik gibanja, vse do celostnih in skladnostno zahtevnejših 

gibalnih/športnih dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007). Razvoj pa je vedno v interakciji med 

rastjo, zorenjem, lastno aktivnostjo in adaptacijo (Cemič in Zajec, 2011).  

 

Videmšek in Pišot (2007) pravita, da otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, 

preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih 

ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti in veselja. Skozi 

gibanje, še posebej igro, pa raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih 

dejavnostih je namreč telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih.  
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Otrokov razvoj je torej dinamičen proces, interaktivno pa pri tem sodelujejo dednost, okolje in 

lastna aktivnost (Kropej, 2007). Na vse dejavnosti otrokovega razvoja (rast, zorenje, izkušnje, 

adaptacija) ne moremo enako vplivati. Najmočnejši vpliv ima okolje, seveda, na izkušnje, to 

je vpliv na razvoj skozi proces učenja. Videmšek in sod. (2003) trdijo, da so spodbude, ki jih 

dobiva majhen otrok iz okolja, senzorične, njegovi odzivi pa so gibalni.  

 

2.2 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

 

Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se neprestano izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Še posebej razvit je v prvih treh letih razvoja. Otroško telo neprestano 

raste in se razvija. Na rast in razvoj pa v veliki meri vpliva prav gibanje. Otrokov gibalni 

razvoj v začetnem obdobju poteka v dveh smereh: v cefalno-kavdalni smeri, ki predstavlja 

postopen nadzor mišic od glave proti trupu in rokam ter nazadnje nogam, ter v proksimo-

distalni smeri, ki govori o nadzoru mišic od centra telesa (hrbtenice) do delov, vse bolj 

oddaljenih od nje (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Otrokov gibalni razvoj se torej začne najprej z gibi glave in poteka prek rok, zgornjega dela 

trupa, do nog in stopal. V tem obdobju je njegov razvoj zelo dinamičen in celosten in ravno 

zaradi tega je gibalna aktivnost izrednega pomena. Je vezni člen za pridobivanje različnih 

informacij in nabiranje novih izkušenj ter za razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

(Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Videmšek in Pišot (2007) povzemata raziskave in trdita, da je na splošno za človeka značilno, 

da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih in ena funkcionalna sposobnost:  

 koordinacija, 

 moč, 

 ravnotežje, 

 hitrost, 

 gibljivost,  

 preciznost in 

 vzdržljivost. 
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Prej naštete gibalne sposobnosti bomo v nadaljevanju nekoliko razložili, in sicer po knjigi 

Šport za najmlajše, avtorjev Videmškove in Pišota (2007). 

 

KOORDINACIJA 

 

Koordinacija gibanja je gibalna sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in 

izvajanje sestavljenih gibalnih nalog. Pomembno vlogo ima pri pojmovanju gibalnega 

prostora, zato jo nekateri strokovnjaki imenujejo tudi gibalna inteligenca. Povezana je z 

razvitostjo drugih gibalnih sposobnosti. Če so te ustrezno razvite, se lahko tudi koordinacija 

gibanja razvije na višji ravni. Razvoj koordinacije se začne že v predporodnem obdobju, saj 

plod že v materinem telesu pridobiva prve gibalne izkušnje, v največji meri pa lahko otroci te 

izkušnje pridobivajo do približno 6. leta. Za razvijanje koordinacije gibanja otroci izvajajo 

naravne oblike gibanja in osnovne elemente različnih športov v fazi učenja, premagujejo 

različne ovire (poligoni), izvajajo elementarne igre, plesne igre, gibalne naloge z različnimi 

pripomočki, gibalne dejavnosti z obema okončinama hkrati in drugo. Otrok, ki nima ustrezno 

razvitih koordinacijskih sposobnosti, je nespreten, negotov v svojih dejavnostih, zelo počasi 

pridobiva nove gibalne vzorce in nenehno išče našo pomoč. Potrebno je veliko spodbude in 

novih izzivov.  

 

MOČ 

 

Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo na tri pojavne 

oblike: eksplozivno, repetitivno in statično moč. Po topološkem kriteriju pa moč delimo še na: 

moč rok, trupa in nog. Na splošno ima moč pri večini gibalnih dejavnosti pomembno vlogo. 

Posledica slabo razvite moči se kaže v prehitri utrujenosti in posledični pasivnosti otrok v igri. 

Pomembno je, da se pri otrocih izogibamo statičnih vaj za razvoj moči, zato poiščemo 

ustrezne igralne oblike vadbe dinamičnega značaja, kot so, na primer, zajčji in žabji poskoki, 

skoki s kolebnico, različne elementarne igre, ki vsebujejo mete, plezanje po lestvi, vrvi in 

drugo. Pri izvajanju gibalnih nalog za razvoj moči je treba paziti, da ne pride do prevelikih 

obremenitev. Pomembno je, da z gibalnimi nalogami za razvoj moči pripomoremo k razvoju 

pravilne drže otroka. 
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RAVNOTEŽJE 

 

Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov. Delimo ga na statično in dinamično ravnotežje. Pri predšolskih 

otrocih je sposobnost ravnotežja slabo razvita, zato jo moramo začeti razvijati že zelo zgodaj, 

zato uporabljamo različne načine reševanja gibalnih nalog, ki zajemajo področje ravnotežja, 

na primer: hoja po črti, stoja na eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi, hoja po 

gredi in drugo. Za razvoj ravnotežja pa lahko otrokom ponudimo tudi gibalne naloge, ki 

vključujejo določen gibalni problem (hoja po ozki gredi, kjer se srečata dva otroka, obračanje 

na ozki gredi in podobno). Sposobnost ravnotežja je pomembna tudi v vsakdanjem življenju.  

 

HITROST 

 

Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času, ki se lahko pojavlja kot 

hitrost reakcije, hitrost posamičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov (frekvenca). Od 

vseh gibalnih sposobnosti ima hitrost najvišji količnik prirojenosti, torej je v veliki meri 

odvisna od dednih lastnosti. Načini in sredstva razvijanja hitrosti so zelo različni in precej 

enostavni. Otrokom nudimo priložnost, da spoznajo in se vključijo v različne tekalne igre, ki 

vsebujejo različne oblike tekov, kot so kratki sprinti, teki po strmini, štafetni teki in drugo. 

 

GIBLJIVOST 

 

Gibljivost je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno amplitudo. Omogoča izvedbo velikih 

razponov gibov v sklepih in sklepnih sistemih. Ločimo statično in dinamično gibljivost, 

dinamično pa delimo še na pasivno in aktivno gibljivost. Pri predšolskem otroku vedno 

razvijamo le dinamično in aktivno gibljivost. Predšolski otroci, ki so normalno razviti, so zelo 

gibljivi, saj so pri njih telesne strukture še zelo elastične in so zato sposobne velikih amplitud 

gibov. Od sedmega leta naprej začne sposobnost gibljivosti postopoma upadati, zato je 

priporočljivo, da vadbo za ohranjanje gibljivosti izvajamo vse življenje. V nasprotnem 

primeru lahko raven gibljivosti pade tako nizko, da človek težko izvaja najpreprostejša 

vsakodnevna opravila. 
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PRECIZNOST 

 

Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta proti 

želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj, ali tam, kjer je treba 

gibanje izvesti v točno določeni smeri. Je v pozitivni zvezi z drugimi gibalnimi sposobnostmi. 

Ta sposobnost je odvisna je od čustvenega stanja človeka, zato lahko rezultati zelo nihajo. 

Otroci so precej natančni. V zelo kratkem času morajo za izvedbo gibalne naloge določiti več 

dejavnikov hkrati, zato večina otrok vaj za natančnost ne mara preveč, nimajo velike 

motivacije za to. Otrokom je zato treba ponuditi realno dosegljive cilje, da se počutijo 

uspešne. 

 

VZDRŽLJIVOST 

 

Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. 

Pri splošni vzdržljivosti gre za veliko porabo energije, kar se kaže na obremenitvi dihalnih in 

srčno-žilnih organov. Otroku vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj 

dinamične, splošne, aerobne in globalne vzdržljivosti.  

 

Vse gibalne sposobnosti so pomembne in otroku omogočajo zdrav razvoj. Tako kot celostnost 

njegovega razvoja, pa celostnost ugotavljajo tudi pri gibalnem ustroju. Raziskovalci (Pišot in 

Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 2007) trdijo, da so značilnosti gibalnih sposobnosti 

mlajših otrok pogosto prepletene. Raziskave so pokazale, da pri otroku težko natančno 

opredelimo gibalne sposobnosti, vendar pa na podlagi rezultatov avtorji trdijo, da je latentni 

prostor motorike mlajših otrok že delno diferenciran in je zato delitev gibalnih sposobnosti 

mogoča. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da so ključnega pomena pri realizaciji gibalnih 

nalog med gibalnimi sposobnostmi predvsem koordinacija gibanja, moč in ravnotežje. 

Predvsem ravnotežje je ključno oziroma odločujoče pri realizaciji vseh gibanj, še posebej 

tistih z zmanjšano podporno površino. 

 

Kako bo otrok razvijal gibalne sposobnosti in spretnosti ter kje bo pridobival gibalna znanja 

in do kakšne mere jih bo razvil, je odvisno tako od dejavnikov dednosti in lastne aktivnosti, 

kot tudi od okolja. Okolje pa med drugim predstavljajo tudi vzgojitelji, ki imajo odločilno 

vlogo v otrokovem življenju kar večji del njegovega budnega časa, saj se otroci največ tega 

časa nahajajo v vrtcu (Zajec in sod., 2010).  
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Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 20 minut 

v vseh vremenskih razmerah (razen v dežju), še bolje pa je vsak dan in vse leto (Videmšek in 

Pišot, 2007, str. 80). 

 

Okoljski dejavniki, kamor sodijo tudi vzgojitelji, lahko pozitivno ali negativno vplivajo na 

otrokov gibalni razvoj. Dejavniki dednosti vplivajo predvsem na hitrost živčno-mišičnega 

zorenja, morfološke značilnosti (velikost, razmerja in kompozicija telesa), fiziološke 

značilnosti, tempo rasti in zorenje. Rezultat interakcije med dejavniki okolja in genskimi 

dejavniki pa predstavlja gibalni razvoj kot proces, ki se od posameznika do posameznika 

razlikuje (Pistotnik, 2003).  

 

2.2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROKOV RAZVOJ 

 

Vsak otrok je rojen z nekimi dispozicijami, ki so mu prirojene. Te dispozicije imenujemo 

dednostni dejavniki in predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti. V kolikšni meri se bodo te v prihodnje razvile, je 

odvisno od okolja, ki nanj vpliva, in otrokove lastne dejavnosti. Otrokov razvoj je tako 

izredno celosten in pogosto nepredvidljiv (Videmšek in Pišot, 2007; Zajec in sod., 2010). 

 

Vsi trije dejavniki (dednost, okolje in lastna aktivnost) so med seboj tesno povezani in 

soodvisni. Za otrokov razvoj je poleg dednosti pomembno tudi okolje, v katerem odrašča, ta 

pa se deli na primarno, to je tisto, ki otroka obkroža takoj po njegovem rojstvu in ki ga otrok 

zazna najprej, in sekundarno, to je tisto, ki ni vezano na družino (prijatelji, šola, vrstniki). 

Vendar kljub temu da otroku ponudimo primerno okolje in ima določene predispozicije, še 

vedno obstaja vprašanje, ali bo v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. Zato je zelo 

pomembna otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje 

(Zajec in sod., 2010). 

 

Tako lahko okoljski dejavniki pozitivno ali negativno vplivajo na otrokov gibalni razvoj. 

Dejstvo je, da na gibalni razvoj posameznika, poleg okoljskih dejavnikov, vplivajo tudi 

genski dejavniki. Slednji predvsem vplivajo na hitrost živčno-mišičnega zorenja, morfološke 

značilnosti (velikost, razmerja in kompozicija telesa), fiziološke značilnosti, tempo rasti in 

zorenje. Rezultat interakcije med dejavniki okolja in genskimi dejavniki pa predstavlja gibalni 

razvoj kot proces, ki se od posameznika do posameznika razlikuje.  
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2.3 GIBANJE V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

V nadaljevanju predstavljamo gibanje v Kurikulumu za vrtce (Bahovec in sod., 1999) in 

povzemamo globalne cilje in vlogo vzgojitelja pri tem. 

 

Globalni cilji 

 

 Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok 

 

Otrokom je treba omogočiti vsakodnevne gibalne dejavnosti, ki se med seboj razlikujejo po 

trajanju, vsebini, času, prostoru ali vlogi otroka. Pri vadbi jih spodbujamo, opogumljamo in 

usmerjamo, nikakor pa ne delamo razlik med spoloma ter enakovredno vključujemo tako 

deklice kot dečke v vse gibalne dejavnosti. Pomembno je, da otroke spodbujamo k lastni 

rešitvi gibalnih problemov. Otroke spodbujamo tudi k pripravljanju in pospravljanju igral in 

športnih rekvizitov, mimogrede spoznavajo pripomočke, poleg tega jim je to v veselje, nam 

pa v pomoč. 

 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

 

S pomočjo različnih športnih pripomočkov se otroci postopoma zavedajo lastnega telesa in 

pridobijo sposobnosti upravljanja z njim, šele nato usvajajo druga gibanja, ki pa so spet 

vezana na njihovo lastno telo. Ko začnejo obvladovati svoje roke, noge, trup, sčasoma 

začutijo in doživljajo ugodje v gibanju. Pri tem ima pomembno vlogo sproščajoče in zaupno 

razpoloženje in okolje, ki ga mora zagotoviti vzgojitelj. 

 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti je pomemben segment gibalnega razvoja in je v osnovi 

odgovoren za izvedbo naših gibov. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi otroci razvijajo 

gibalne sposobnosti: koordinacijo oziroma skladnost gibanja, ravnotežje, moč, hitrost, 

gibljivost, preciznost ter funkcionalno sposobnost vzdržljivosti. Slednja pa predvsem v 

soodvisnosti delovanja dihalnega in srčno-žilnega sistema opredeljuje intenzivnost v izvajanju 

določene gibalne naloge z nezmanjšano učinkovitostjo. Ključni pomen pri realizaciji gibalnih 
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nalog pri otrocih imajo ravnotežje, koordinacija in moč. Uspešnost ene gibalne naloge ni 

nikoli odvisna le od ene gibalne sposobnosti, ampak od integracije več teh z različnimi deleži 

v celoti. Odstotek prirojenosti je pri gibalnih sposobnostih različen in ni dokončno dokazan, 

kar nam narekuje posebno pozornost pri razvoju in prehodih na gibalnem funkcioniranju. 

 

 Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. 

 

Otroci naj spoznavajo svoje gibalne sposobnosti in naj bodo ponosni na svoje razvijajoče se 

sposobnosti. Skupaj z otrokom se veselimo napredka, ki je v skladu z njegovimi zmožnostmi. 

 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 

Vsako gibanje mora biti utrjeno s ponavljanjem, saj se bo le tako usklajeno ponovilo. 

Shranjene gibalne izkušnje vodijo v samodejno izvajanje s točno prilagoditvijo mišične 

napetosti in so pogoj dobre izvedbe (Kremžar, 2001). To omogoča hitro in zanesljivo 

pridobivanje motoričnih spretnosti in ritmičnega gibanja. 

 

Ko se otroci začnejo zavedati lastnega telesa, začnejo pridobivati zaupanje vanj in pridobivajo 

na samozavesti. 

 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov 

 

Otroci začnejo spoznavati različne položaje in odnose med deli lastnega telesa do različnih 

športnih pripomočkov in do drugih otrok oziroma odraslih. Postopoma se zavedajo, kje in 

kako se lahko gibljejo v prostoru. 

 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti 

 

Otrok se v razvoju neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih, vse zahtevnejših 

gibalnih spretnosti. Ključni pomen pri realizaciji gibalnih nalog pa imajo med gibalnimi 

sposobnostmi predvsem koordinacija gibanja, moč in ravnotežje. Predvsem slednje je 

največkrat odločujoče v podpori realizacije gibalnih znanj, saj v primeru, da ga otrok zna 

vzpostaviti ali ohraniti, omogoča realizacijo. To dejstvo ima pri učenju preprostih gibalnih 
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nalog kot tudi v procesu spoznavanja in usvajanja osnovnih elementov različnih športnih 

zvrsti velik pomen (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Pred začetkom posredovanja osnovnih elementov različnih športnih zvrsti poskušamo otroke 

čim bolj motivirati (na primer, preden gremo na večdnevno zimovanje, si ogledamo 

videoposnetek smučarske tekme, se pogovorimo o znanih smučarjih, spoznamo opremo, 

izdelamo plakate, nato poskušamo prve korake na smučeh, na hribčku v vrtcu). 

 

Otroke je smiselno spodbujati, da iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, da se 

igrajo in preizkušajo raznovrstne športne in improvizirane pripomočke na lasten oziroma 

izviren način. 

 

 Spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja ter upoštevanja različnosti 

 

Otroci so si me seboj zelo različni, zato je zelo pomembno, da upoštevamo zmožnosti vsakega 

posameznika in jih tudi spoštujemo. V zgodnjem otroštvu, ko je celoten razvoj zelo hiter in 

dinamičen, je takšnih posebnosti, ki posameznike razlikujejo med seboj, še veliko več. 

 

Vloga vzgojitelja 

 

Kurikulum za vrtce (Bahovec in sod., 1999)  navaja, da je vloga vzgojitelja v tem, da otroku 

nudi ustrezne izzive in jim omogoča, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred 

neuspehom in zavrnitvijo. Pri izvajanju različnih dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, 

preusmerjajo, jim svetujejo, demonstrirajo, z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo. 

 

Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja in potreb. Torej, mora vzgojitelj opazovati in spremljati otrokov gibalni 

razvoj in na podlagi tega načrtovati dejavnosti, saj so otroci uspešni le, kadar se upoštevajo 

njihove lastne značilnosti. 

 

Vzgojitelj z individualnim pristopom omogoča vsakemu otroku nadgradnjo svojega znanja, 

posameznik čuti svoj napredek in se ga veseli (Pišot in Jelovčan, 2006). Strokovnjaki 

ugotavljajo, da so razlike med otroki, ki prehitevajo, in tistimi, ki zamujajo, v določenem 

obdobju vedno večje, razlog pa verjetno tiči v različnih okoljih. Pri tem mora biti vzgojitelj še 
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posebej pozoren, da ne dela razlike med otroki, jih selekcionira in glasno primerja. Otroci z 

manj izkušnjami bodo verjetno tudi prej izgubili interes, če ne bodo dovolj uspešni. Zaradi 

tega so individualizacija predvsem pa potrpežljivost in strpnost vzgojitelja zelo pomembni. 

 

 Gibalne dejavnosti je treba povezovati z drugimi področji (jezik, narava, družba, 

umetnost, matematika). 

 

Otrokov razvoj je celosten, zato v ospredje vedno bolj prihaja potreba po medpodročnem 

povezovanju pri poučevanju predšolskih otrok (Pišot in Jelovčan, 2006). Vsa področja razvoja 

(spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so med seboj tesno povezana ter se skozi otrokov 

razvoj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek na enem področju vplivajo na 

spremembe in napredek na vseh drugih področjih otrokovega razvoja. V celostnem razvoju 

otroka mora vzgojitelj spoznati vlogo in pomen aktivnosti. 

 

 Vzgojitelj uporablja raznovrstne organizacijske metode in oblike dela ter različne 

standardizirane in improvizirane rekvizite. 

 

Pomembno je, de se vzgojitelj poslužuje najrazličnejših gibalnih vsebin. Ob uporabi različnih 

kakovostnih pripomočkov in z različno opremo bo otrok dobil najrazličnejše izkušnje. Pri tem 

pa se mora zavedati, da novo okolje, nova situacija, nova podlaga, nova vaja, nov pripomoček 

ali nova oprema predstavljajo otroku novo izkušnjo, s katero bo še obogatil svoja znanja in 

razvil sposobnosti, vendar pa mora to izkušnjo najprej usvojiti (Pilat in Sirotić, 2009). 

 

Vloga vzgojitelja je zelo široka, saj naj bi poskrbel za optimalni razvoj otroka, njegovih 

gibalnih, spoznavnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti in lastnosti. 

 

V tako pomembni vlogi lahko nastopa oseba, ki je primerno strokovno izobražena. Pri tem pa 

se poraja vprašanje, ali so vsebine, ki jih usvojijo vzgojitelji skozi svoje izobraževanje, 

zadostne, da omogočajo dovolj strokovni pristop k načrtovanju in vodenju sodobne 

predšolske vzgoje (Videmšek in Visinski, 2001). Menimo, da bi moral vzgojitelj svoje znanje 

pogosto dodatno strokovno izpopolnjevati na različnih tečajih usposabljanja in izobraževanja, 

še posebej, ko poučuje različne gibalne/športne dejavnosti, ki so potencialno nevarnejše za 

nastanek poškodb. Iz raziskave Gregorc in Štrukelj (2012) je razbrati, da je usposobljenost 

vzgojiteljev ob nudenju prve pomoči pri poškodbah relativno nizka. Strah pred tožbami pa 
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velikokrat odvrne strokovne delavce od poučevanja potencialno nevarnejših gibalnih 

dejavnosti. Raziskave (Gregorc in Štrukelj, 2012; Rok Simon, 2002) sicer kažejo, da se 

večina poškodb ne zgodi ob vodenih dejavnosti, pač pa ob prosti igri, kar je lahko dodatna 

vzpodbuda, da vzgojitelji raje vodijo gibalne dejavnosti in nadzorujejo potek dela, s tem pa 

razvijajo gibalne sposobnosti otrok in njihove spretnosti in delajo na preventivi pred težjimi 

poškodbami. Neznatne ali lažje poškodbe pa bodo ob pravilnem postopanju vedno manj 

pogoste, če se bodo vzgojitelji primerno usposobili za vodenje gibalnih dejavnosti na prostem. 

 

Vloga vzgojitelja v uresničevanju programa 

 

Kristan in sod. (1997) trdijo, da so veliko več vredni naklonjenost programu, ponudba 

programa otrokom, organizacijska spretnost in spodbujevalna naloga, kot pa praktično osebno 

obvladanje posameznih gibalnih dejavnosti. Vseeno pa si, po njihovem mnenju, težko 

predstavljamo izvajanje programa, če vzgojitelj/vzgojiteljica določenih gibalnih dejavnosti ne 

obvlada. Obvladanje gibalnih dejavnosti ima dodatno vrednost tako kot v strokovnem kot v 

motivacijskem pogledu. Zato je smiselno v okviru usposabljanja vzgojiteljic oživiti te 

programe za določene gibalne dejavnosti ter te vsebine vključiti tudi izobraževanje. 

Vzgojiteljica, ki z otroki smuča, drsa ali rola, mimogrede naredi nekaj koristnega tudi za 

lastno počutje, zdravje ter ohranjanje vitalnosti. Na drugi strani pa je to za otroka izrednega 

pomena, ker je ona sama otroku zgled. 

 

S svojim ravnanjem lahko vzgojiteljica dobro motivira otroke, prek njih pa tudi njihove 

starše, na roditeljskih sestankih in govorilnih urah ter raznih srečanjih, lahko pa tudi 

neposredno spodbuja starše in pomaga oblikovati njihovo zanimanje za ta izsek vzgojno-

izobraževalnega dela. Zanimanje staršev velikokrat preraste v njihovo sodelovanje. 

Vzgojiteljice torej lahko storijo veliko, gotovo pa igrajo pomembno vlogo okolje ter socialna 

in izobrazbena raven staršev. 
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Slika 1: Vloga in vpliv vzgojitelja na uresničevanje programa (Kristan in sod., 1997) 

 

2.4 VLOGA ODRASLIH 

 

2.4.1 USPOSOBLJENOST (VLOGA) VZGOJITELJA ZA VODENJE GIBALNIH 

DEJAVNOSTI 

 

Izobraževanje prihodnjih vzgojiteljev 

 

Gibalno področje zajema množico temeljnih in specifičnih gibanj, ki jih otroci z razvojnega 

vidika nujno potrebujejo in jih morajo za normalni razvoj tudi osvojiti. Če vzgojitelj želi 

delovati strokovno, potrebuje ne samo teoretično poznavanje gibanja, temveč tudi lastne 

izkušnje tako v gibanju kot varovanju (Cemič, 1997a). 

 

V programu za prihodnje vzgojitelje na žalost sploh ni prostora za specifične načine gibanje 

(plavanje, gorništvo, kolesarjenje, smučanje, kotalkanje, drsanje), katerih osnove naj bi 

osvojil vsak predšolski otrok. Vprašanje je, ali bodo vzgojiteljice, ki nimajo izkušenj z 

določenimi načini gibanja, otroku ponudile določena gibanja (Cemič, 1997a). 

 

V najširšem motoričnem izobraževanju otrok prevzemajo glavno vlogo ravno vzgojitelji in 

razredni učitelji. Ali je v takem primeru njihovo delo dovolj kakovostno? Osnovna izobrazba 

učiteljev s področja motorike in specifične didaktike športno-gibalne vzgoje je za zdaj še 

preskromna, da bi ustrezala sodobnim trendom vzgoje in izobraževanja na tem pomembnem 

področju (Pišot, 1997). 

 

Zaradi premalo izobraženega kadra na gibalnem področju se vse več vrtcev odloča za 

sodelovanje s športnimi pedagogi. S tem na prvi pogled ni nič narobe, sodelovanje vrtca z 
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zunanjimi delavci je pohvalno, ampak izhajati moramo iz otroka in njegovih potreb. Ko se 

otrok srečuje z novo gibalno dejavnostjo, je to za njega nova izkušnja, nova situacija. Če je 

zraven še nova oseba, ki je otrok ne pozna, je veliko vprašanje uspešnosti, kajti učenje pri 

otroku zahteva celosten pristop, ki zajema poznavanje otrok oziroma skupine. Pomembna je 

tudi čustvena navezanost otroka na vzgojitelja, kar daje otrokom občutek varnosti. Brez 

vzgojitelja lahko pri predšolskih otrocih naletimo na nepremostljive težave. Poleg tega starši 

zaupajo otroke vzgojitelju in je ta za njih odgovoren, zato je praktično nedopustno, da pri 

nekaterih aktivnostih ni prisoten (Cemič, 1997a). 

 

Za kakovostno delo z otroki bi se morali vzgojitelji zavedati tega problema. Četudi jim 

formalno izobraževanje ne nudi dovolj znanja z gibalnega področja, bi se morali sami na tem 

področju izpopolnjevati. 

 

Subjektivne teorije vzgojiteljic in uresničevanje ciljev kurikuluma za področje gibanja 

 

Kako vzgojiteljice razumejo, doživljajo in uresničujejo izhodišča in načela novega 

Kurikuluma za vrtce (Bahovec in sod., 1999). Številni avtorji in avtorice ugotavljajo, da na 

vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo 

izobraževanje vzgojiteljic, njihovo razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje 

formalnega kurikuluma, lokalni pogoji in kultura. Razumevanje in upoštevanje nacionalno 

določenega kurikuluma v naših vrtcih sta torej v veliki meri odvisna od subjektivnih teorij 

vzgojiteljic. Subjektivne teorije vzgojiteljic zajemajo tako njihova implicitna kot eksplicitno 

izražena stališča in vrednote, ki se odražajo v ravnanjih oziroma odnosih z otroki. Stališča, 

prepričanja in vrednote vzgojiteljic, ki se bodisi neposredno ali posredno nanašajo na vzgojo 

otrok, prav tako pomembno sooblikujejo vsakdanje življenje v vrtcu.  

 

Prenovljen Kurikulum za vrtce (Bahovec in sod., 1999) vključuje dejavnosti, ki jih 

razvrščamo v naslednja področja: jezik, umetnost, družba, narava, matematika in gibanje. 

Pomembnost na določenih področjih ni vprašljiva, ampak se je hkrati treba zavedati, da pot do 

uresničitve ciljev vodi prek gibalnih dejavnosti otrok, ki se »najraje na svetu« igrajo. 

Vprašanje je, kako uresničiti cilje, ki se nanašajo na gibalno področje. Udejanjanje v praksi je 

domena avtonomnosti oziroma strokovne presoje pedagoškega strokovnjaka, ki ga pogojujejo 

številni zunanji (pogoji dela: prostor, rekviziti, število otrok v skupini in drugo) in, kar je še 

bolj pomembno, notranji dejavniki (stališča vzgojiteljic do gibalne dejavnosti, raven 
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njihovega strokovnega znanja in usposobljenosti, subjektivne teorije in drugo). Kakovost 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na področju gibalne dejavnosti v vrtcih se odraža 

skozi kader, ki je odgovoren za vodenje gibalno-športnih aktivnosti otrok v omenjeni ustanovi 

(Pišot, 1997). 

 

Pojavlja se vprašanje, kako bodo vzgojiteljice, katerih stališča do gibalne vzgoje niso 

pozitivna oziroma, ki same niso dovolj usposobljene za vodenje/izvajanje gibalnih dejavnosti, 

uresničile cilje na gibalnem področju. 

 

Pomen gibalne aktivnosti za vzgojitelja 

 

Vrtec je okolje, v katerem predšolski otrok preživi večino svojega časa in je zato ukvarjanje s 

športom znotraj te ustanove zelo pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost in 

sprejemanje športa kot vrednote. Spodbudno okolje pozitivno vpliva na oblikovanje otrokove 

osebnosti in njegovih vrednot. Otrok prevzema navade, stališča in vrednote iz svojega okolja. 

Nedvomno je vzgojitelj zgled otroku. Torej, če želimo, da je otrok gibalno aktiven in če se 

zavedamo, koliko je to pomembno za njegov razvoj, je posledično tudi potrebno, da je sam 

vzgojitelj gibalno aktiven. 

 

Vzgajanje in poučevanje je hkrati utrudljivo in poživljajoče. Danes je delo vzgojiteljev 

odgovornejše in težje, ker so potrebe otrok tako velike. Če spoznamo pozitiven vpliv gibalne 

dejavnosti na našo celotno osebnost, bo naše delo veliko lažje. 

 

Vpliv telesne dejavnosti na psihosomatični status posameznika 

 

Vloga telesne dejavnosti za zdravje 

 

Človekovo telo je prilagojeno gibanju. Tisočletja se je razvijalo tako, da lahko čim ustreznejše 

izpolnjuje potrebe dejavnega vstopanja v prostor in smiselnega funkcioniranja v okolju. Način 

življenja, ki ne vključuje dovolj telesnih dejavnosti, je v zadnjih sto letih vse pogostejši pri 

večini prebivalcev našega planeta in je rezultat razvijajoče se tehnologije na eni strani in 

zgrešene splošne miselnosti o udobju na drugi. To pa ni le škodljivo za telesno zdravje, 

ampak neugodno vpliva tudi na duševno počutje. Znanost in medicinska stroka, ki upošteva 

celostnost in obojesmerno povezanost telesnih in duševnih funkcij, že dolgo opozarjata na 
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pomen ustrezne telesne dejavnosti in zadostne razgibanosti za telesno in duševno zdravje. 

Dobro je znan njun vpliv na presnovne procese, delovanje srca in dihalnih organov, na 

mišični in kostni del gibalnega sistema, vse več je tudi ugotovitev strokovnih raziskav, ki 

govorijo o koristnosti telesne aktivnosti za duševno zdravje. 

 

Le potrditve, do katerih je prišel z lastnim trudom, mu povečajo zaupanje vase. To pa je 

osnova za vsako učinkovito spoprijemanje s problemi. 

 

Poleg tega je telesna dejavnost že sama po sebi model aktivnega načina življenja. Tudi 

človek, ki je sicer bolj nagnjen k pasivnemu pristajanju na preizkušnje, ki ga doletijo, lažje 

spreminja to svoje izhodišče, če se pri telesni dejavnosti nauči, da nekaj aktivno stori zase. 

 

Vpliv gibalne dejavnosti na samopodobo vzgojitelja 

 

Samopodoba je odnos do samega sebe. Je sestavljena slika, celotna podoba lastne vrednosti, 

notranja predstava o nas samih. Samopodoba je proces in se razvija skozi čas. Avtor in 

psiholog Nathaniel Branden opredeljuje samopodobo kot integrirano vsoto samoučinkovitosti 

in samospoštovanja (Youngs, 2000). 

 

Povezava med posameznikovo samopodobo in zaupanjem vase, dosežki, sprejemanjem 

odgovornosti in dosegljivim ciljem je danes pomemben dejavnik pedagoškega dela. Številni 

vzgojitelji prepoznavajo samopodobo kot ključno spodbudo za otrokov uspeh. Pa vendar, ali 

se kdaj vprašamo, kako vzgojiteljeva samopodoba vpliva na osebno in poklicno uspešnost? 

 

Kot pravi Musek (1993), razumevanje samega sebe in spoštovanje samega sebe sta ključ za 

razumevanje in spoštovanje drugih. Pozitivna samopodoba je prvi pogoj za strokovno delo. 

Youngs (2000) izpostavlja šest osnovnih področij samopodobe, ki krepijo ali slabijo našo 

celotno samopodobo: 

 Fizična varnost: varnost pred fizičnimi poškodbami. 

 Čustvena varnost: odnos zastraševanja in strahov. 

 Identiteta: Vprašanje: Kdo sem jaz? 

 Pripadnost: občutek pripadnosti. 

 Kompetentnost: občutek usposobljenosti. 
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 Poslanstvo: občutek, da ima življenje svoj smisel in pot.  

 

Za splošno stanje in zdravje naše samopodobe je pomembno dobro počutje na vseh šestih 

področjih. Fizična varnost, najbolj temeljna potreba po hierarhiji (Maslow), je tudi temeljna v 

hierarhiji šestih področij samopodobe. Občutek fizične varnosti pomeni zavedanje, da smo 

zdravi, da ne trpimo za neozdravljivo boleznijo, da smo telesno čvrsti in se dobro počutimo. 

Fizična varnost je temelj čustvene varnosti. 

 

Kadar je naše telo zdravo in zmogljivo, v dobri telesno kondiciji, polno energije in močno, 

vzbuja pozitivno samopodobo. Ustrezna telesna dejavnost daje človeku neposredno izkušnjo 

lastne sposobnosti, s čimer je povezana predstava o lastnem telesu in doživljanje lastne 

zmogljivosti. Pozitiven odnos do lastnega telesa in zadovoljstva, ki ga posameznik doseže s 

trudom, prizadevanjem in premagovanjem, povečuje naklonjen odnos do sebe in zadoščanje z 

napredovanjem, ki je osebna, oprijemljiva in neposredna zasluga tistega, ki se potrudi zase. 

Izkušnja obvladane šibkosti in premagane nemoči na telesnem področju zmanjša možnost 

podcenjevanja in vdaje na vseh drugih poljih, ki so za nekoga pomembna, in spodbuja k 

prizadevanju zase tudi na druge načine in po drugih poteh kot s telesnim trudom. Če za svoje 

telo storimo nekaj dobrega in koristnega, povečamo njegovo vrednost v lastnem pojmovanju. 

Del zaupanja vase in v stvarne ocene lastne vrednosti je povezan tudi s tem, koliko svojemu 

telesu lahko zaupamo in koliko poznamo njegove moči in šibkosti ter kako lahko nanje 

vplivamo (Tomori, 1990). 

 

V raziskavi z naslovom Samopodoba in športna identiteta rekreativnih športnikov (Slabe, 

2004) so poskušali ugotoviti, ali ukvarjanje s športno rekreacijo pomembno vpliva na 

samopodobo posameznika. Pri raziskavi so sodelovali rekreativni športniki in ljudje, ki se ne 

gibajo oziroma se zelo malo. Ugotovili so, da med populacijama obstajajo pomembne razlike 

na dimenzijah samopodobe (Tennesseejska lestvica pojma sebe) (Lamovec, 1994) – športni 

rekreativci imajo višjo. Do razlik v prid športnim rekreativcem prihaja tudi na področju 

športne identitete, ki so jo merili s skalo športne identitete. S tem so potrdili ugotovitve 

številnih drugih raziskav, med drugim tudi raziskave, opravljene med študenti Filozofske 

fakultete (psihologi, označeni kot nešportniki) in Fakultete za šport (Masten, 1992). Masten 

ugotavlja, da imajo športniki višje izražene spremenljivke, povezane s telesno samopodobo 

(Kajtna, Tušek, 2005). 
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2.4.2 VPLIV STARŠEV NA GIBALNO AKTIVNOST OTROKA 

 

Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Že v prvih gibalnih poskusih, ko se otrok uči 

plaziti in hoditi, je njegov intelektualni razvoj povezan z gibalnim. Kdor prej shodi, prej 

usvoji prostor okoli sebe, spoznava okolico in ima več možnosti za sporazumevanje. Zato bi 

se morali starši čim pogosteje igrati s svojim otrokom in ga spodbujati v njegovih gibalnih 

dejavnostih. Njegovo naravno potrebo po gibanju bi morali nenehno zadovoljevati in jo 

krepiti. Spodbudno družinsko okolje pozitivno vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti in 

njegovih vrednot. Otrok prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s 

športom znotraj družine zelo pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost in 

sprejemanje športa kot vrednote (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Starši imajo odločilno vlogo pri gibalnih navadah svojih otrok. Otroci staršev, ki so gibalno 

dejavnejši, so tudi sami bolj gibalno dejavni in otroke pogosteje vključujejo v različne gibalne 

dejavnosti. Torej je vse to odvisno od njihovega življenjskega sloga, ta pa se oblikuje pod 

vplivom izkušenj in življenjskih razmer. Številni dejavniki, kot so družina, družinske razmere, 

izobraževanje, zdravstveno varstvo, socialni in okoljski dejavniki, posameznikov značaj in 

drugo, zelo vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga. Ta se navzven kaže v načinu dela, 

preživljanju prostega časa, izbiri prijateljev, izbiri krajev za oddih in podobno. Življenjski 

slog se začne oblikovati že v otroštvu, zato naj bi otroci v času, ko starši in vzgojitelji nanje še 

lahko vplivamo, zgradili zdrav življenjski slog (Zajec in sod., 2010).  

 

Mnogi strokovnjaki s področja predšolske vzgoje menijo, da so starši najprimernejši prvi 

»učitelj« svojih otrok. Vadba v družinskem okolju je namreč zelo zabavna, poleg tega pa tudi 

koristna za otroke in starše, saj je vključevanje staršev v skupno vadbo z otrokom pomembno 

z različnih vidikov. Otrok se ob starših počuti varnega, z veseljem sodeluje, mu zaupa in 

uspešno izvaja tudi naloge, ki jih brez pomoči staršev ne bi zmogel (Videmšek in sod., 2003).  

 

Izvajanje dejavnosti najmlajših skupaj s starši ima tako številne prednosti (Videmšek in sod., 

2003):  

 Otroci lahko izvajajo gibanja, ki so z informacijskega vidika zahtevnejša ali potrebujejo 

večjo varnost, ki jo zagotovijo starši med vadbo. 

 Mnoge dejavnosti lahko starši izvajajo skupaj z otrokom. Tako se tudi sami razgibajo. 
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 Starši med skupno vadbo z otrokom vzpostavijo prisrčen stik. Čas, ki ga preživijo z 

otrokom, je prijetno in veselo doživetje, ko se poglablja čustvena povezanost med 

staršem in otrokom. Ob nerodnih situacijah in spodrsljajih se vsi sproščeno nasmejejo. 

Otrok se ob starših nauči, da ni nujno, da mu vse uspe v prvem poskusu, da pa je vredno 

poskusiti večkrat, saj vaja dela mojstra. 

 S tem spodbujamo starše, da spoznavajo gibalne sposobnosti svojih otrok in zavestno 

začnejo spremljati njihov gibalni razvoj. 

 

Gibalne dejavnosti bodo učinkovitejše, če jih bodo otroci skupaj s starši izvajali večkrat 

tedensko. Kadar le utegnejo, naj skupaj z otroki odidejo v naravo na sprehod ali povzpnejo na 

bližnji hrib. Od približno petega leta otrokove starosti pa lahko tudi skupaj rolajo, se vozijo s 

kolesom, smučajo, plavajo in podobno (Videmšek in sod., 2003). 

 

2.5 GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Za obdobje od rojstva do šole je značilen hiter razvoj na motoričnem, kognitivnem, socialnem 

in čustvenem področju. Ravno v tem zgodnjem obdobju je za otroka zelo pomemben vpliv 

okolja, v katerem odrašča, saj mu le ustrezno okolje omogoča, da se razvije v zdravo 

osebnost. Na začetku je otroku prvi svet ožji družinski krog, torej starši, ki otroka vzgajajo in 

učijo. Po njihovem vzorcu bo gradil svojo osebnost, saj bo sprejemal vzorce in vrednote 

družinskega okolja. Poleg družine imajo na oblikovanje življenjskega sloga otrok velik vpliv 

tudi vrtci, v katerih predšolski otroci preživijo precejšen del dneva (Verbovšek in sod., 2006). 

Po mnenju Pišota in Završnika (2002) morajo starši otroku predvsem stati ob strani z lastnim 

zgledom, če želijo, da bo otrok zdrav. Gibalna dejavnost je zato najpomembnejša pri 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga otroka, mladostnika in kasneje odraslega. 

 

Verbovšek in sod. (2006) poudarja, da pediatri v dispanzerjih v zadnjih letih opažajo vedno 

močnejšo »amerikanizacijo« družinskega življenja, še posebej na področju prehrane, 

preživljanju prostega časa, režimu počitka in spanja, kar nedvomno negativno vpliva na 

zdravstveno stanje otrok. Že v predšolskem obdobju ima posledično zato veliko otrok težave s 

prekomerno telesno težo, bolečinami v trebuhu, težave z zaprtjem, narašča tudi število otrok z 

alergijami, povišano vrednostjo holesterolov in trigliceridov v krvi (Kogovšek, 2010). 
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Predšolsko obdobje je torej obdobje temeljnega gibalnega razvoja. V zgodnjem otroštvu je 

otrokov organizem občutljivejši, prav to pa vpliva na razvoj njegove osebnosti. Strokovnjaki 

so ugotovili, kar otrok v zgodnjem otroštvu zamudi, kasneje ne more več nadoknaditi. V 

predšolskem obdobju se gradi zdrav telesni ustroj, zato je ena temeljnih nalog vrtca, da 

otrokom vsakodnevno omogoči, da z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem 

spoznavajo in razvijajo gibalne in druge sposobnosti ter lastnosti, pri tem pa jih spodbuja 

(Videmšek in Visinski, 2001). Redno gibanje torej otrokom pomaga rasti in zgraditi močne 

mišice in kosti ter razviti pomembne motorične sposobnosti. To dobro razumemo prav pri 

dojenčkih in malčkih, ki se šele učijo sedeti, hoditi in nato teči, vendar je redna vadba 

pomembna tudi v poznejših letih (Gavin, 2007). 

 

2.5.1 OBLIKE GIBALNIH AKTIVNOSTI NA PROSTEM 

 

Prosta igra otrok na igrišču 

 

Aktivnosti po želji otrok so tiste dejavnosti, pri katerih otroci izražajo svoje notranje nagibe in 

želje. Tu ne gre za neko vodeno gibalno vadbo, ampak trenutni nagibi vodijo otroka v izbor 

aktivnosti, torej tisto, kar mu je v danem trenutku najbolj privlačno. Takšna aktivnost poteka 

na zunanjem igrišču ali v zaprtem prostoru. Športni pedagog ali vzgojitelj mora poskrbeti, da 

imajo otroci na voljo športne pripomočke, ki jih spodbujajo h gibanju. To so lahko žoge, 

obroči, kolebnice, različna plezala, tricikli, vozički, skiroji, kotalke, smuči, sanke in drugo. 

Otroci na začetku potrebujejo več pomoči, kasneje pa jih prepuščamo njihovi lastni 

iznajdljivosti in samo skrbimo za to, da ne pride do prepirov in nesreč. Samo če je potrebno, 

priskočimo na pomoč (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 20 minut 

v vseh vremenskih razmerah (razen v dežju), še bolje pa je vsak dan in vse leto (Videmšek in 

Pišot, 2007). 
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Sprehod 

 

Sprehod po navadi načrtujemo trikrat do štirikrat na teden in ima redkokdaj samo športno 

vzgojni smoter. Še posebej je nepogrešljiv za tiste vrtce, ki nimajo možnosti igranja na 

zunanjem igrišču. V okviru sprehoda lahko uresničujemo različne cilje z različnih področij: 

 prometna vzgoja, 

 spoznavanje narave, 

 spoznavanje bližnje in daljne okolice in drugo. 

 

Sprehod je zelo pomemben tudi z zdravstvenega vidika, saj ga lahko izvajamo v vseh letnih 

časih in skoraj v vseh vremenskih razmerah.  

 

Omejitve sprehoda (Videmšek in Visinski, 2001): 

 zelo nizke temperature zraka v zimskih mesecih; 

 močno sneženje, dež; 

 gosta megla; 

 saje, izpušni plini; 

 zelo vetrovno vreme; 

 močno sončno sevanje, visoke temperature v poletnih mesecih.  

 

Izlet 

 

Prednost izletov je v tem, da so v naravi, na svežem zraku, soncu, ob vodi, stran od mestnega 

trušča in sodobne mehanizacije. Izleti so najbolj cenena in dostopna oblika rekreacije. Za 

organizacijo niso potrebni večji finančni izdatki, zato ga lahko organizira vsako društvo, šola 

ali vrtec. Namen izletov ni le zabava, razvedrilo in aktiven počitek otrok, ampak je tudi 

usmerjanje otrok k opazovanju naravnih lepot v različnih letnih časih. Ob opazovanju 

rastlinstva in živalstva, geološke sestave posameznih področij, vrste gozda in gozdnih 

sadežev, razvijamo pri udeležencih izleta estetski čut do narave, kar bogati njihovo kulturo, 

ljubezen do narave, v kateri tudi kasneje najdejo razvedrilo in zabavo. Izlet lahko 

organiziramo tako, da v celoti temelji na hoji ali pa v kombinaciji s prevozom. Izlet za otroke 

v predšolskem obdobju pomeni hoja več kot dva kilometra, zato po navadi za to starostno 

skupino organiziramo poldnevne izlete (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Tek 

 

Pri mlajših starostnih skupinah naj bi se teki več uporabljali pri elementarnih, prostih oblikah, 

z manjšo intenzivnostjo in s krajšim časom trajanja; pri starejših pa v zahtevnejših igralnih 

oblikah in v športih z večjo dinamiko ter v dalj časa trajajočih aktivnostih. Ker je tek ciklično 

gibanje, lahko v večji meri vpliva na izboljšanje aerobnih zmogljivosti vadečih. To posledično 

vpliva tudi na boljše delovanje centralnega živčnega sistema, zato naj se tek čim pogosteje 

vključuje v vadbene enote, še posebej v obliki lahkotnejših, dalj časa trajajočih tekov v naravi 

(Pistotnik in sod., 2002). 

 

Kolesarjenje 

 

Otrok se že zelo zgodaj premika na različnih otroških vozilih brez pedal, tako da se z nogami 

poriva naprej. Okoli tretjega leta starosti se vozi s triciklom, potem s kolesom s pomožnimi 

kolesi, od petega leta pa obvladuje tudi spretnostno vožnjo na malem kolesu (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

 

Pomembni so otroku primerna velikost kolesa, višina sedeža in višina krmila. Kolo mora 

seveda zadoščati tudi vsem varnostnim zahtevam (zavore, signalizacija, ščitniki in drugo). 

Pomemben del opreme, brez katere naj otrok ne sede na kolo, je čelada, ki naj bo primerno 

velika in na glavi čvrsto pritrjena (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Rolanje 

 

Z rolanjem otrok navadno začne okoli petega leta starosti. Takrat se lahko tudi že vključi v 

tečaje za dejavnosti te vrste (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Igre z žogo ali žoganja 

 

Motorika z žogo obsega tiste gibalne dejavnosti, ki predstavljajo temelj večine športnih iger z 

žogo. Kasneje jo nadomestijo posamezne športne igre. To je izredno pomembno področje 

športne vzgoje v zgodnjem starostnem obdobju, saj vpliva na razvoj koordinacije, natančnosti 

zadevanja in podajanja ter ravnotežja (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

30 

Bivanje v naravi (letovanje in zimovanje) 

 

Letovanje in zimovanje sta posebna načina življenja otrok v naravi, ki postajata vse bolj 

priljubljeni obliki športno-vzgojnih dejavnosti predšolskih otrok. Predšolski otroci odidejo 

brez spremstva staršev za nekaj dni v kraj, kjer se seznanijo z različnimi športnimi 

dejavnostmi. Krepijo si zdravje, razvijajo, poleg gibalnih in funkcionalnih, tudi spoznavne, 

socialne in emocionalne sposobnosti in lastnosti. Poglavitni cilj zimovanja in letovanja je 

vračanje k naravi. Otroke je treba seznaniti z lepoto in vrednostjo narave ter z 

naravovarstvenim ravnanjem. To pa lahko dosežemo samo z bivanjem v naravnem okolju. 

Zmotno je mnenje tistih, ki mislijo, da se z otroki odpravimo na letovanje oziroma zimovanje 

samo zaradi učenja plavanja oziroma smučanja. Vsebine s področja plavanja oziroma 

smučanja ne smejo predstavljati edine oziroma celodnevne zaposlitve otrok. Tvorijo naj le 

integracijsko jedro, okoli katerega se prepletajo druge vsebine. To je le del iz široke palete 

vsebin, ki jih lahko uresničujemo samo v specifičnem naravnem okolju (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

  

2.6 Igra – gibanje in razvoj 

 

V nadaljevanju predstavljamo program »Igra – gibanje in razvoj«, ki se izvaja v vrtcu Hansa 

Christiana Andersena v enotah Marjetica in Polžek.  

 

Prek projekta, zdaj že programa oziroma izvedbenega kurikuluma, »Igra – gibanje in razvoj« 

je mag. Alenka Cemič vpeljala nov način razmišljanja za poučevanje gibanja predšolskih 

otrok, in sicer z geslom gibanje kot izziv načrtovanja. 

 

Vsakodnevno in s prepletanjem vseh področjih dejavnosti se cilje realizira skozi gibanje in 

gibalno igro. S sistemom so bile v začetni fazi projekta seznanjene vse vzgojiteljice. Zdaj pa z 

veseljem prenašajo pridobljeno znanje drugačnega pristopa poučevanja na nov kader. V 

sodelovanju s Pedagoško fakulteto so vzgojiteljice usposobljene mentorice študentom, ki se 

prek hospitacij, poskusnih in glavnih nastopov ter med strnjeno prakso, če jo izberejo v 

omenjenem vrtcu, naučijo novih pristopov in načrtovanja dela.  

 

Menimo, da je gibanje v kurikulumu za vrtce na prvem mestu med področji dejavnosti s 

posebnim namenom in nanj ni prišlo naključno. Otroci namreč komunicirajo prek gibanja. Z 
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njim zaznavajo in spoznavajo svet ter iz njega pridobivajo izkušnje za svoj celostni razvoj 

(Cemič in Zajec, 2011). Z izvajanjem različnih gibalnih dejavnosti v prostoru in na prostem 

spoznavajo in usvajajo gibalne koncepte. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti in »rast« v socialnem in čustvenem razvoju (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Vloga strokovnih delavcev je, da otroku z ustreznim načrtovanjem zagotavljajo vsakodnevne 

gibalne dejavnosti, spremljajo njegov gibalni razvoj ter gibanje uporabljajo kot informacijo za 

nadaljnje načrtovanje gibalnih aktivnosti v povezavi z drugimi področji dejavnosti – jezik, 

družba, narava, matematika, umetnost. 

 

Pri izvajanju gibalnih dejavnosti po programu »Igra – gibanje in razvoj« vzgojitelji opažajo, 

da ob dobri organizaciji dela ni potrebe po spodbujanju, opogumljanju, usmerjanju, 

svetovanju, pomoči, demonstraciji in podobno. S primerno postavitvijo okolja in ustrezni 

zgodbi ter prevzemu primerne vloge v zgodbi se z otroki le igrajo in z njimi sodelujejo ter 

opazujejo njihovo ustvarjalnost. To je še posebej opazno ob metodi igre, medtem ko je pri 

metodah poligona in postaj običajno večja pozornost namenjena usvajanju kakšnega težjega 

gibalnega izziva, kot je na primer skok na mali prožni ponjavi, preval in podobno. 

 

Vse gibalne dejavnosti morajo biti in so načrtovane ter prilagojene različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim, tako da optimalno prispevajo k otrokovemu razvoju in zdravju. V 

programu »Igra – gibanje in razvoj« se gibanje in gibalne igre izvajajo vsakodnevno – v 

igralnici, garderobi, na igrišču, v gozdu, na sprehodu, v vsakem vremenu in v vsakem letnem 

času.  

 

Vzgojitelje vodi razmišljanje in zavedanje, da so otrokom dolžni zagotoviti dovolj gibanja. Pri 

načrtovanju dejavnosti izhajajo iz ciljev, ki so si jih zastavili, ter iz razvojnih značilnosti 

otrok, potreb in njihovih želja.  

 

Pri načrtovanju gibalnih aktivnosti in povezovanju z drugimi področji dejavnosti se v 

programu »Igra – gibanje in razvoj« spodbuja pomen celostnega razvoja otroka. Pri tem še 

posebej na:  

 razvojne značilnosti otrok in načela psihomotoričnega razvoja; 

 elementarna gibanja – naravne oblike gibanja (hoja, tek, skok, plazenje, lazenje, plezanje, 

valjanje, kotaljenje, dviganje, nošenje); 
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 motorične sposobnosti otroka (gibljivost, ravnotežje, koordinacija, hitrost, moč in 

preciznost); 

 primerne pristope, strategije, metode in oblike dela; 

 razumevanje vloge in pomen didaktične gibalne igre v procesu učenja; 

 vpliv okolja in gibalnih izkušenj na otrokov razvoj. 

 

Pri načrtovanju je velik poudarek na organizaciji različnih dejavnosti na prostem. Tudi 

sprehod se po programu načrtuje drugače kot običajno, in sicer z gibalnim ciljem, prepletenim 

z drugimi področji kurikuluma (na primer poti s stebrički se izkoristi za tek z/med ovirami, 

robove pločnikov in sprehajalnih stez za igre ravnotežja, prepreke na poti za čim bolj spretno 

in ustvarjalno gibalno premagovanje ovir in podobno).  

 

Z izdatnim gibanjem in povezavo le-tega z drugimi cilji se lažje izvede ogled različnih 

zanimivosti, saj so otroci do prihoda že zadostili svoji primarni potrebi po gibanju in igri ter 

lahko lažje sprejemajo nova spoznanja in znanja, ki jim jih želijo podati, na primer, v muzeju 

ali na gledališki predstavi.  

 

Sprehod kot gibalno aktivnost se tako lahko uporabi v funkciji spoznavanja oziroma ogleda 

zanimivosti kot v funkciji pridobivanja gibalnih izkušenj. 

 

Veliko travnato igrišče, asfaltna ploščad in ustrezno izbrana in postavljena igrala nudijo 

ogromno možnosti za izvajanje različnih gibalnih aktivnosti na prostem v vseh letnih časih. 

Vsakodnevno načrtovanje gibalne dejavnosti na prostem z organizacijo gibalnih iger ali s 

ponudbo različnih gibalnih rekvizitov (žoge, koši, goli, mreže, loparji, hokejske palice, 

obroči, vrvi, različne ovire, skiroji, kolesa, voda, sneg in drugo) omogoča otrokom hitrejše 

usvajanje gibalnega znanja, nudi mu pridobivanje odpornosti, vzgojiteljem pa zagotavlja lažje 

izvajanje tistih dejavnosti, ki so primarno vezane na izvajanje v zaprtem prostoru in od otrok 

lažje pridobijo pozornost in umirjenost za izvajanje le-te. 

 

Igrišče je uporabljeno kot večnamenski prostor. Na njem se organizirajo tako tečaji rolanja, 

vožnje s kolesom, popoldanska športna srečanja s starši, družabne igre, kot tudi običajne in 

manj običajne gibalne ure. 
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Vrtec, kljub relativni oddaljenosti od gozda, sprehod do tja omogoča. Seveda pa je treba 

otroke nanj pripraviti s pogostimi krajšimi sprehodi, da se njihova vzdržljivost, pa tudi 

vztrajnost okrepita. Telesna aktivnost omogoča otroku sprostitev in notranjo umiritev, s 

programom pa lahko to otroku vsakodnevno omogočajo. 

 

Raznovrstne gibalne izkušnje jim omogočajo večjo izbiro gibalnih izzivov in s tem hitrejše 

osvajanje gibalnih sposobnosti. Več časa in razmišljanja namenjamo iskanju rešitev in dosegu 

cilja. Rešitve otroci iščejo na več načinov, vzgojitelji v neformalnih razgovorih trdijo, da so 

otroci postali ustvarjalnejši in pripravljeni na več dialoga oziroma pogovarjanja, dogovarjanja 

s sovrstniki. Trdijo še, da se ustvarjalnost in drugačen pristop prek gibalnega področja izraža 

tudi na drugih področjih dejavnosti. 
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

 

1. Ugotoviti pogostost izvajanja vodene gibalne aktivnosti na prostem v vrtcu. 

2. Ugotoviti mnenja vzgojiteljic in staršev o pomembnosti obvladovanja gibalnih dejavnosti 

za uspešnost dela s predšolskimi otroki. 

 

 

4 HIPOTEZE 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H 1: Starši vrtca Andersen višje ocenjujejo pomembnost vzgojiteljičinega obvladovanja 

gibalnih dejavnosti kot starši drugega vrtca. 

 

H 2: Vzgojiteljice imajo višja mnenja o tem, da je obvladovanje gibalnih aktivnosti 

pomembno za delo z otroki kot s starši. 

 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni petodstotnega tveganja (p   0,05).  
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5 RAZISKOVALNA METODA 

 

5.1 METODA DELA 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

 

5.2 VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec merjencev smo zajeli 8 vzgojiteljic in 56 staršev otrok, ki obiskujejo dva ljubljanska 

vrtca. Naključno smo izbrali štiri (4) vzgojiteljice, ki so zaposlene v vrtcu Andersen, in štiri 

(4) v drugem ljubljanskem vrtcu. 23 (43,4 %) naključno izbranih staršev ima otroka, 

vključenega v vrtec Andersen, 30 (56,6 %) pa v drug ljubljanski vrtec. Trije starši (5,4 %) se 

niso želeli opredeliti o tem, katerega obiskuje njihov otrok, zato smo jih iz nadaljnje analize 

izpustili. Povprečna starost otrok, ki obiskujejo vrtec Andersen, je bila 3,05 let, s standardnim 

odklonom 1,46. V drugem vrtcu pa je bila povprečna starost otrok 4,18 let, s standardnim 

odklonom 1,26 let. Povprečna starost vseh otrok pa je bila 3,7 let, s standardnim odklonom 

1,45. 

 

Graf 1: Razporeditev anketirancev glede na vrtec, v katerega je vključen otrok 

 

Andersen 
43,40 % 

Drug vrtec 
56,60 % 
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Graf 1 prikazuje delež staršev, ki so sodelovali v naši raziskavi, v posameznem vrtcu. Oba 

vrtca se nahajata v Ljubljani. V raziskavi pa je sodelovalo 43,4 % staršev vrtca Andersen in 

56,6 % staršev drugega ljubljanskega vrtca. 

 

5.3 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Vzorec spremenljivk predstavljata dva anketna vprašalnika, sestavljena posebej za starše in 

vzgojiteljice. Vprašalnik za starše je sestavljen iz petih širše zastavljenih vprašanj zaprtega 

tipa, kjer se prvi dve nanašata na starše oziroma njihove otroke, z drugimi tremi pa 

ugotavljamo mnenja o pomembnosti gibalnih dejavnosti na prostem ter pomenu 

usposobljenosti vzgojiteljev za vodenje teh dejavnosti. Ta del vprašalnika je poenoten z 

vprašalnikom za vzgojitelje. Slednji je razdeljen na šest širše zastavljenih vprašanj zaprtega 

tipa, kjer se prvi trije nanašajo na njihovo gibalno dejavnost in pogostost izvajanja vodenih 

gibalnih dejavnosti zunaj. Drugi sklop vprašanj pa je poenoten z vprašalnikom za starše. 

 

5.4 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo z vprašalniki zbirali maja 2011. Vzgojiteljice, ki so pri raziskavi prostovoljno 

sodelovale, so hkrati prejele zaprte ovojnice z vprašalniki zanje in jih v enem tednu na isti dan 

vrnile v ovojnici v posebej pripravljeno škatlo. Enako so vprašalnike prejeli tudi starši in jih v 

zaprti ovojnici čez en teden pustili v škatli. Razdeljenih je bilo 140 vprašalnikov za starše. 

Vrnjenih je bilo 56 izpolnjenih vprašalnikov.  

 

5.5 METODA OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Za izračun frekvence posameznih odgovorov smo uporabili podprogram 

FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa podprogram DESCRIPTIVES. Za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih spremenljivk smo uporabili podprogram 

CROSSTABS, na številčnih spremenljivkah pa T-TEST. Statistično značilnost smo preverjali 

na ravni petodstotnega tveganja (p   0,05).  
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6 REZULTATI 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili z anketnim vprašalnikom. Rezultati 

so predstavljeni v obliki tabel in slik ter vsi interpretirani in podkrepljeni s sodobnimi 

primerljivimi slovenskimi in tujimi raziskavami. 

 

Tabela 1: Primerjava mnenj staršev o tem, koliko je njihov otrok aktiven pri posamezni 

gibalni dejavnosti. 

Dejavnosti na 

prostem 

Vsi starši Andersen Drug vrtec 

Dovolj Premalo Dovolj Premalo Dovolj Premalo 

N % N % N % N % N % N % 

Igra na prostem 39 69,6 17 30,4 18 78,3 5 21,7 20 66,7 10 33,3 

Sprehod 28 50,0 28 50,0 8 34,8 15 65,2 20 66,7 10 33,3 

Izlet 36 64,3 20 35,7 17 73,9 6 26,1 18 60,0 12 40,0 

Tek 21 37,5 35 62,5 9 39,1 14 60,9 12 40,0 18 60,0 

Kolesarjenje 19 33,9 37 66,1 6 26,1 17 73,9 13 43,3 17 56,7 

Rolanje 3 5,4 53 94,6 2 8,7 21 91,3 1 3,3 29 96,7 

Igra z žogo 9 16,1 47 83,9 5 21,7 18 78,3 3 10,0 27 90,0 

Bivanje v naravi 21 37,5 35 62,5 4 17,4 19 82,6 16 53,3 14 46,7 

  

Na podlagi dosedanjih tujih in slovenskih raziskav ter dostopne literature in lastnih izkušenj 

smo postavili kriterij za dovolj oziroma premalo gibalnih aktivnosti na prostem za vsako od 

omenjenih postavk. Tako smo sestavili naslednji kriterij, po katerem smo naredili nadaljnjo 

analizo za posamezno gibalno dejavnost.  

 

Dovolj gibalno dejaven je otrok, če se vsak dan:  

 igra na prostem, 

 igra igre z žogo. 

 

Dovolj gibalno dejaven je otrok, če vsaj dva- do trikrat na teden:  

 odide na sprehod, 

 teče. 
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Dovolj gibalno dejaven je otrok, če vsaj en- do trikrat na mesec:  

 izvaja rolanje.  

 

Dovolj gibalno dejaven je otrok, če vsaj nekajkrat letno:  

 odide na izlet, kolesari ali biva v naravi. 

 

Glede na kriterij, ki smo ga postavili, je pogostost izvajanja nekaterih vodenih gibalnih 

aktivnosti na prostem nizka (rolanje, igre z žogo in kolesarjenje, pa tudi tek in bivanje v 

naravi), saj je njihova ocena manj kot 40 %. Več kot 60 % staršev torej meni, da so otroci v 

vrtcu deležni premalo iger z žogo, rolanja, kolesarjenja, pa tudi teka in bivanja v naravi. 

 

Po mnenju staršev se torej vzgojiteljice v vrtcih premalo poslužujejo večine izpostavljenih 

gibalnih dejavnosti. Igre z žogo je po našem kriteriju z mnenjem dovolj pogosto ocenilo le 

16,1 % staršev. Otroci bi morali imeti na voljo žogo vsak dan, saj si z njo urijo gibalne 

spretnosti in sposobnosti, še posebej koordinacijo in ravnotežje kot dve bistveni sposobnosti 

za zdrav in harmoničen razvoj.  

 

Starši drugega vrtca so pri več gibalnih dejavnostih ocenili dovolj gibalnih spodbud s strani 

vzgojiteljic kot starši vrtca Andersen. Kljub temu da bi pričakovali ravno obratno, pa lahko ta 

podatek pripišemo temu, da so starši vrtca Andersen postali zahtevnejši uporabniki in 

pričakujejo še več, kar pomeni, da je treba podatek vzeti resno in premisliti o dodatnih 

gibalnih spodbudah. Kar pri štirih od naštetih dejavnosti (igra na prostem, sprehod, izlet in 

bivanje v naravi), izraženih po našem kriteriju dovolj-premalo, so se starši drugega vrtca 

izrazili, da jih v vrtcu vzgojiteljice otrokom ponudijo več kot v vrtcu Andersen.  
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Tabela 2: Ocena stopnje strinjanja s trditvami, povezanimi z gibalnimi dejavnostmi 

 

Trditev 

ANDERSEN DRUG VRTEC T-TEST 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vrednost 

t-testa 

Statistična 

značilnost 

Predšolskemu otroku 

mora biti omogočeno, 

da je zunaj vsak dan, 

ne glede na vreme. 

4,17 1,114 3,86 1,297 0,924 0,360 

Predšolskemu otroku 

je treba dovoliti 

gibanje zunaj, ko za 

to izrazi željo. 

3,52 1,238 3,04 0,926 1,578 0,121 

Predšolski otrok bi se 

moral vsaj enkrat 

letno udeležiti bivanja 

v naravi (zimovanje, 

letovanje). 

4,04 1,107 3,93 1,016 0,386 0,701 

V igro predšolskega 

otroka sta vedno 

vključena gibanje in 

učenje. 

4,57 1,037 4,18 0,983 1,363 0,179 

Padci pri predšolskem 

otroku so nujni za 

ustrezen gibalni 

razvoj. 

3,96 0,976 3,67 1,209 0,922 0,361 

Predšolskemu otroku 

mora biti omogočeno, 

da raziskuje svoje 

gibanje na lasten 

način. 

4,39 0,988 4,32 0,772 0,284 0,778 

Izvajanje gibanja ima 

enak učinek, če se 

izvaja na prostem ali 

v zaprtem prostoru. 

2,09 1,379 2,11 1,031 –0,060 0,953 

Bivanje zunaj mora 

biti pri predšolskem 

otroku vedno 

načrtovano in 

vodeno. 

2,87 1,486 3,25 1,404 –0,938 0,353 

Sprehodi niso 

primerni za otroke, 

stare od 1. do 3. let. 

1,48 0,947 1,50 0,962 –0,081 0,936 

Pri gibalni aktivnosti 

mora vzgojiteljica 

vedno sodelovati z 

otroki. 

3,26 1,514 3,61 1,286 –0,883 0,381 

S kakovostjo vrtca na 

gibalnem področju 

sem zadovoljen/-na. 

4,61 0,583 4,32 0,772 1,471 0,148 
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Trditve je ocenjevalo 53 staršev otrok. Vsako trditev so starši ocenili na Likertovi lestvici 

stališč, izraženih od 1 do 5, kjer je 1 pomenila popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno 

strinjanje. Rezultati v tabeli 2 so izraženi s srednjimi vrednostmi. Analiza podatkov kaže, da 

so razlike v mnenjih/ocenah pomembnosti trditev med obema vrtcema. Starši vrtca Andersen 

večino navedenih trditev ocenjujejo višje kot starši drugega vrtca. S pomočjo t-testa smo 

ugotavljali, če so te razlike tudi statistično značilne. Rezultati tega pa nam niso pokazali 

statistično značilnih razlik pri nobeni od navedenih trditev, saj pri nobeni od njih statistična 

značilnost ni manjša od 0,05. Mnenja/ocene se torej minimalno razlikujejo, vendar ne 

statistično značilno.  

 

Starši vrtca Andersen so najvišje ocenili trditev »S kakovostjo gibanja na gibalnem področju 

sem zadovoljen/-na.«, in sicer s povprečno oceno 4,61. Starši drugega vrtca pa so najvišje in 

enako ocenili (4,32) trditvi »Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, da raziskuje svoje 

gibanje na lasten način.« in »S kakovostjo vrtca na gibalnem področju sem zadovoljen/-na.« 

Najnižje pa so starši obeh vrtcev ocenili trditev, da sprehodi niso primerni za otroke od 1. do 

3. leta starosti. 

 

Starši se zavedajo, da prav z gibanjem na svežem zraku veliko pripomoremo k ohranjanju in 

krepitvi otrokovega zdravja ter bujenju njegove ljubezni do narave, kar trdita tudi Pišot in 

Videmšek (2004). Zaradi tega je nujno, da otrokom vsakodnevno omogočimo gibanje zunaj, 

ne glede na vreme. S tem se strinjajo tudi starši, saj so trditev »Predšolskemu otroku mora biti 

omogočeno, da je zunaj vsak dan, ne glede na vreme.« ocenili s povprečno vrednostjo 4,17 

(Andersen) in 3,86 (drug vrtec). 

 

Otroku je treba dovoliti gibanje, ko za to izrazi željo, treba je zadovoljiti njegovo gibalno 

potrebo, ki jo moramo potešiti z vsakodnevnim učenjem prek igre in gibanja, sicer si otrok ne 

bo mogel nabirati novih izkušenj. 
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Tabela 3: Primerjava ocen staršev obeh vrtcev o pomembnosti vzgojiteljičinega 

obvladovanja navedenih gibalnih dejavnosti za uspešnost dela s predšolskimi otroki  

Gibalna 

dejavnost 

ANDERSEN DRUG VRTEC SKUPAJ T-TEST 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Razlika 

srednjih 

vrednosti 

Vrednost 

t-testa 

Statistična 

značilnost 

Plavanje 3,57 1,376 3,25 1,378 0,32 0,813 0,42 

Alpsko 

smučanje 
3,43 1,237 2,57 1,230 0,86 2,488 0,016 

Tekaško 

smučanje 
2,96 1,296 1,96 0,999 1 3,087 0,003 

Kolesarjenje 3,91 0,949 3,71 1,182 0,2 0,652 0,518 

Kotalkanje 2,70 1,259 2,68 1,090 0,02 0,052 0,959 

Rolanje 3,39 1,158 2,96 1,138 0,43 1,323 0,192 

Rolkanje 2,14 1,320 2,18 1,156 0,04 –0,12 0,905 

Drsanje 3,48 0,994 3,21 1,108 0,27 0,845 0,402 

Gorništvo 3,87 1,290 3,43 1,200 0,44 1,263 0,213 

 

Iz tabele 2 razberemo, da starši vrtca Andersen višje ocenijo pomembnost usposobljenosti 

vzgojiteljic pri vseh dejavnostih v primerjavi s starši drugega vrtca. Torej lahko domnevamo, 

da se bolj zavedajo pomembnosti, ki jo ima obvladovanje teh dejavnosti za prihodnje delo z 

otroki.  

 

Med navedenimi gibalnimi aktivnostmi starši vrtca Andersen najvišje ocenjujejo 

vzgojiteljičino obvladovanje kolesarjenja za uspešnost dela s predšolskimi otroki (3,91), 

najnižje pa rolkanje (2,14). Starši drugega vrtca ravno tako najvišje ocenjujejo obvladovanje 

kolesarjenja (3,71), najnižje pa tekaško smučanje (1,96).  

 

V povprečju starši vrtca Andersen vse navedene gibalne aktivnosti ocenjujejo nekoliko višje 

kot starši drugega. Za testiranje razlik med obema vrtcema smo uporabili t-test, ki nam je na 

ravni petodstotnega tveganja pokazal statistično značilne razlike v mnenjih staršev pri 

alpskem in tekaškem smučanju. Pri obeh so starši vrtca Andersen izrazili statistično značilno 

pomembnejšo vrednost od staršev drugega vrtca. 

 

Hipotezo 1, s katero smo trdili, da starši vrtca Andersen višje ocenjujejo pomembnost 

vzgojiteljičinega obvladovanja gibalnih dejavnosti kot starši drugega vrtca, sprejmemo na 

stopnji petodstotnega tveganja. 
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Glede na dejstvo, da že Kurikulum za vrtce (Bahovec in sod., 1999) navaja, da mora otrok 

imeti možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter sprejemanja napak 

in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega, igrivega dela učenja, ter dejstvo, 

da je bivanje zunaj pomemben dejavnik oblikovanja zdravega življenjskega sloga, kar so s 

svojimi mnenji izrazili tudi starši obeh vrtcev, menimo, da bi bilo treba bodočim 

vzgojiteljicam ponuditi usposabljanja za naštete gibalne dejavnosti, obstoječemu kadru pa 

ponuditi stalna strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja prek izobraževalnih ustanov. 

Vzgojiteljice se morajo zavedati pomembnosti teh trditev in jih razumeti, če želijo strokovno 

delovati in s tem oblikovati tudi svoje subjektivne teorije. 

 

Tudi vzgojiteljice so zelo visoko ocenile trditev »Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, 

da je zunaj vsak, ne glede na vreme.« Prav z gibanjem na svežem zraku veliko pripomoremo 

k ohranjanju in krepitvi otrokovega zdravja ter bujenju njegove ljubezni do narave (Pišot in 

Videmšek, 2007). Zaradi tega je nujno, da otroke vsakodnevno peljemo ven, ne glede na 

vreme. 

 

Menimo še, da ima izvajanje gibanja zunaj drugačen učinek kot v zaprtem prostoru, saj 

premikanje telesnih udov v zaprtem prostoru zunaj dodatno obogatimo s celostnim 

zaznavanjem okolja in vključevanjem preostalih čutov, ki v notranjem prostoru ne pridejo 

toliko do izraza. Zato menimo, da je veliko večji učinek gibanja na prostem. 
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Tabela 4: Primerjava srednjih vrednosti ocen med starši in vzgojitelji o pomembnosti 

vzgojiteljičinega obvladovanja navedenih gibalnih dejavnosti za uspešnost dela s 

predšolskimi otroki 

Gibalna 

dejavnost 

STARŠI VZGOJITELJI SKUPAJ 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Razlika 

srednjih 

vrednosti 

Plavanje 3,39 1,372 4,00 1,291 0,61 

Alpsko 

smučanje 
2,96 1,296 4,00 0,816 1,04 

Tekaško 

smučanje 
2,41 1,236 2,86 1,069 0,45 

Kolesarjenje 3,80 1,077 4,57 0,535 0,77 

Kotalkanje 2,69 1,157 3,14 1,345 0,45 

Rolanje 3,16 1,155 4,29 0,756 1,13 

Rolkanje 2,16 1,218 2,29 0,951 0,13 

Drsanje 3,33 1,108 4,43 0,787 1,1 

Gorništvo 3,63 1,248 4,14 0,378 0,51 

 

Vzgojiteljice zelo visoko ocenjujejo večino dejavnosti, saj se jim le-te zdijo pomembne za 

uspešnost dela s predšolskimi otroki. Kar šest od navedenih dejavnosti so ocenile s štiri ali 

več. Najslabše so ocenile rolkanje (2,29).  

 

V primerjavi s starši vzgojiteljice višje ocenjujejo vse navedene dejavnosti. Zanimivo je to, da 

so tako vzgojiteljice kot starši najvišje ocenili kolesarjenje, najnižje pa rolkanje. Izpostaviti 

velja drsanje, rolanje in alpsko smučanje, kjer se mnenja v povprečju razlikujejo za več kot 

eno oceno.  

 

Hipotezo 2, s katero smo trdili, da imajo vzgojiteljice višja mnenja o tem, da je obvladovanje 

gibalnih aktivnosti pomembno za delo z otroki, kot starši, lahko potrdimo, saj so pri vseh 

gibalnih dejavnostih njihove povprečne ocene višje. Pri treh dejavnostih se ocene razlikujejo 

celo za več kot eno točko. 
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Tabela 5: Primerjava srednjih vrednosti ocen staršev obeh vrtcev o stopnji 

usposobljenosti, ki bi jo po njihovem mnenju morali vzgojitelji pridobiti v času študija. 

Gibalna 

dejavnost 

ANDERSEN DRUG VRTEC SKUPAJ 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Razlika 

srednjih 

vrednosti 

Plavanje 3,86 0,710 3,52 0,975 0,34 

Alpsko 

smučanje 

3,27 0,827 2,96 1,055 0,31 

Tekaško 

smučanje 

2,95 0,722 2,59 1,010 0,36 

Kolesarjenje 4,09 0,610 3,62 1,023 0,47 

Kotalkanje 2,91 0,684 2,48 0,753 0,43 

Rolanje 3,59 0,734 2,96 0,808 0,63 

Rolkanje 2,36 0,790 2,30 0,823 0,06 

Drsanje 3,41 0,666 3,23 0,951 0,18 

Gorništvo 3,68 0,839 3,48 1,014 0,2 

 

Starši vrtca Andersen so višje ocenjevali usposobljenost navedenih aktivnosti, ki bi jih morale 

vzgojiteljice pridobiti v času študija, kot starši drugega vrtca. Presenetljiv je podatek, da so 

starši obeh vrtcev najvišje ocenili poznavanje kolesarjenja, najnižje pa obvladovanje rolkanja, 

kjer se njihove ocene tudi najmanj razlikujejo. Najbolj se razlikujejo ocene za usposobljenost 

poučevanja rolanja, in sicer v prid vrtcu Andersen.  

 

Nizko povprečno oceno ugotavljamo za izraženo mnenje o usposobljenosti poučevanja 

tekaškega smučanja, kar je v neskladju s stroko, ki poudarja pomembnost horizontalnega 

motoričnega transferja med tekom na smučeh in alpskim smučanjem. 
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Tabela 6: Primerjava srednjih vrednosti ocen vzgojiteljic obeh vrtcev o stopnji 

usposobljenosti, ki bi jo po njihovem mnenju morale pridobiti v času študija.  

Gibalna 

dejavnost 

ANDERSEN DRUG VRTEC SKUPAJ  

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Razlika 

srednjih 

vrednosti 

Plavanje 4,25 0,957 4,00 0,000 4,12 0,641 0,25 

Alpsko 

smučanje 

4,50 0,577 4,00 1,000 4,29 0,756 0,5 

Tekaško 

smučanje 

3,25 0,500 3,33 1,528 3,29 0,951 0,04 

Kolesarjenje 4,75 0,500 4,00 0,000 4,43 0,535 0,75 

Kotalkanje 3,25 1,708 3,00 1,000 3,14 1,345 0,25 

Rolanje 4,25 0,957 4,33 0,577 4,29 0,756 0,08 

Rolkanje 2,75 1,258 3,33 1,528 3,00 1,291 0,58 

Drsanje 4,50 0,577 4,00 1,000 4,29 0,756 0,5 

Gorništvo 4,25 0,500 3,67 0,577 4,00 0,577 0,58 

 

Vzgojiteljice obeh vrtcev zelo visoko ocenjujejo usposobljenost večino dejavnosti, ki bi jih 

morale pridobiti v času študija. Ugotovimo lahko, da večino prej navedenih aktivnosti na 

prostem višje ocenjujejo vzgojiteljice vrtca Andersen. Slednje so najvišje ocenile kolesarjenje 

(4,75), vzgojiteljicam drugega vrtca pa je najbolj pomembno obvladovanje rolanja (4,33). Pri 

kolesarjenju najdemo tudi največje razlike v mnenjih med vzgojiteljicami obeh vrtcev.  

 

Vzgojiteljice vrtca Andersen najnižje ocenjujejo obvladovanje rolkanja (2,75), vzgojiteljice 

drugega pa obvladovanje kotalkanja (3,00). 
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Graf 2: Ocene staršev in vzgojiteljev o pomembnosti gibalnih aktivnosti za uspešnost 

dela s predšolskimi otroki 

 

 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da so v raziskavi vzgojiteljice vse gibalne dejavnosti na prostem 

ocenile višje kot starši. Vzgojiteljicam je torej za uspešnost dela s predšolskimi otroki 

pomembnejše lastno obvladovanje navedenih gibalnih aktivnosti kot staršem. 

 

Raziskava je pokazala, da je tako staršem kot vzgojiteljem med navedenimi dejavnostmi 

najpomembnejše obvladovanje kolesarjenja, najmanj pomembno pa se jim zdi obvladovanje 

rolkanja za uspešno delo s predšolskimi otroki. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Otrokovo gibanje je prva in osnovna oblika spoznavanja s svetom. Gibanje je zanj biološka 

potreba. Z njim uravnava telesno rast in razvoj, pridobiva gibalne in ročne spretnosti ter 

vpliva na njegov duševni razvoj, zato strokovnjaki poudarjajo, da je otrokov gibalni razvoj 

celosten, kar pomeni, da se posamezna področja otrokovega razvoja, kot so gibalno, socialno, 

čustveno in drugo, med seboj prepletajo in dopolnjujejo.  

 

Najbolj naravna in najpomembnejša oblika učenja otrok je igra. Kadar učenje – igro 

povežemo z gibanjem, se otrok uči najhitreje in najučinkovitejše. Gibalne dejavnosti ob igri 

so sredstvo za učenje najrazličnejših vsebin. Za učenje so potrebni neposredne izkušnje, 

doživljanja, reševanje problemov, medsebojna komunikacija, sodelovanje, samopotrjevanje.  

 

Primerno izbrane in vodene gibalne dejavnosti pripomorejo k uravnoteženemu razvoju otroka. 

Izvedba le-teh na prostem pa ima večji učinek, saj pripomore k ohranjanju in krepitvi 

otrokovega zdravja ter bujenju njegove ljubezni do narave (Pišot in Videmšek, 2007). 

 

Zavedam se, da zaradi premajhnega vzorca ni dopustno posploševanje dobljenih rezultatov.  

 

Vzorec naše raziskave je relativno majhen in ni reprezentativen za vse ljubljanske vrtce. Kljub 

temu pa smo prišli do nekaterih ugotovitev, in sicer, da imajo vzgojiteljice relativno visoka 

merila o pomembnosti obvladovanja gibalnih dejavnosti, ki jih poučujejo, starši pa statistično 

gledano značilno nižja. Obstajajo manjše razlike v mnenjih o pomembnosti gibanja na 

prostem, vendar pa se tako starši kot vzgojitelji zavedajo potrebe po takem preživljanju časa z 

otroki.  

 

Glede na čas, ki ga vzgojitelji preživijo v vrtcu skupaj z otroki, in možnosti, ki jih ponujajo 

vrtci, menimo, da bi bilo teh dejavnosti lahko veliko več. Poudarjamo, da je veliko odvisno od 

znanja, še več pa od lastne aktivnosti vzgojiteljic ter samega izvedbenega kurikuluma vrtca. 

Poleg tega veliko vlogo pri usmerjanju gibalnih dejavnosti po našem mnenju predstavljajo 

subjektivne teorije, ki se oblikujejo tudi v času študija, zato bi bilo v izobraževalni program 

smiselno sistematično vpeljati tako usposabljanja za poučevanje določenih gibanj kot tudi 

možnosti za kasnejše dodatno strokovno izpopolnjevanje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

48 

8 VIRI IN LITERATURA 

 

Bahovec in sod. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

RS za šolstvo.  

 

Batistič Zorec, M. (2004). Subjektivne teorije vzgojiteljic in kurikularna prenova vrtcev. 

Sodobna pedagogika (55/121). 

 

Cemič, A. (1997a). Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok za področje gibalno-športne 

vzgoje. Izobraževanje učiteljev ob vstopu v novo tisočletje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani. 

 

Cemič, A. (1997b). Motorika predšolskega otroka. Ljubljana: Dr. Mapet. 

 

Cemič, A. (2004). Analiza uvajanja kurikula po konceptu igra – gibanje in razvoj v vrtcu 

Marjetica. Otrok v gibanju: zbornik prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Cemič, A., Dolenc, N., Mohorič, G. (2002). Igra – gibanje in razvoj. Otrok v gibanju: zbornik 

prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Cemič, A., Zajec, J. (2010). Življenjski slog bodočih vzgojiteljev. V: Pišot, R., Štamberger, 

V. (Ur.), Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka, Otrok v gibanju, 6. Mednarodni 

znanstveni in strokovni posvet, Portorož. Koper: Univerza na Primorskem, znanstveno – 

raziskovalno središče, Annales. 

 

Cemič, A., Zajec, J. (2011). Motorika predšolskega otroka. (Za interno uporabo). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

Davy, Annie (1995). Playwork, Play and care for Children. London: Macmillan press LTD. 

 

Gavin, M. L. (2007). Otrok v formi: praktični vodnik za vzgojo zdravih otrok – od rojstva do 

najstniških let. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

49 

Gregorc, J., Štrukelj, B. (2012). Poškodbe otrok v vrtcu. V: R. Pišot in sod. (Ur.). Otrok med 

vplivi sodobnega življenskega sloga – gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni 

statusslovenskih otrok. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno – raziskovalno središče, 

Annales. 

 

Horvat, L., Magajna, L. (1989). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

Kajtna, T., Tušek, M. (2005). Psihologija športne rekreacije. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

Kosec, M., Mramor, M. (1991). Športna vzgoja za predšolske otroke. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

 

Kosinac, Z. (1999). Morfološko-motorički i funkcionalni razvoj djece predškolske dobi. Split: 

Sveučilište u Splitu. 

 

Kremžar, B. B., Petelin, M. (2001). Otrokovo gibalno vedenje. Ljubljana: Društvo za 

motopedagogiko in psihomotoriko.  

 

Kristan, S. (2010). Pogledi na šport 2. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

Kristan, S., Dolenc, S., Pečenko, T., Šink, I. (1997). Športni program Zlati sonček: priročnik. 

Ljubljana: MŠŠ, Zavod za šport Slovenije. 

 

Kroflič, B. (2002). Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do kurikuluma za 

vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje sprememb. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Kropej, V. (2007). Povezanost gibalne/športne aktivnosti otrok z izbranimi dejavniki 

zdravega načina življenja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti 2. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

 

Ličen, B. (2009). Analiza prehrambnih navad in gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v mestu 

in na podeželju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

50 

Masten, R. (1992). Primerjava samopodobe študentov psihologije in športa. Diplomska 

naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

 

Maučec Zakotnik, J. (2005). Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010. 

Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.  

 

Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy. 

 

Pilat Sirotić, M. (2009). Razlike v športno/gibalni aktivnosti študentk predšolske vzgoje v 

Ljubljani in na Reki. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

Pistotnik, B., Pinter, S., Dolenc, M. (2002). Gibalna abeceda. Naravne oblike gibanja v 

športni praksi. Ljubljana: Fakulteta za šport.  

 

Pišot, R. (1997). Vloga PeF pri pripravi vzgojiteljev in razrednih učiteljev za vodenje 

športno-gibalnih aktivnosti otrok. Izobraževanje učiteljev ob vstopu v novo tisočletje. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 

 

Pišot, R., Jelovčan, G. (2006). Vsebine gibalno/športne vzgoje v predšolskem obdobju. Koper: 

Univerza na Primorskem, Založba Annales. 

 

Pišot, R., Planinšec, J. (2005). Struktura motorike v zgodnjem otroštvu. Koper: Univerza na 

Primorskem, Znanstveno – raziskovalno središče. 

 

Pišot, R., Zavašnik, J. (2002). Z gibanjem do zdravja – od otroka do starostnika. Zdravstveno 

varstvo, 41 (1 – 2), 12 – 15. 

 

Rajtmajer, D. (1988). Metodika telesne vzgoje 1. Maribor: Pedagoška fakulteta. 

 

Rajtmajer, D. (1988). Metodika telesne vzgoje 2. Maribor: Pedagoška fakulteta. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

51 

Rok – Simon, M. (2002). Poškodbe otrok v dveh ljubljanskih vrtcih v letu 1999. Zdravstveno 

varstvo, 41 (9/10), 309 – 314. 

 

Sanders, S. W. (1992). Designing preschool movement programs. V: Videmšek, M., Pišot, R. 

Šport za najmlajše. Ljubljana: Studio Print, d. o. o. 

 

Slabe, P. (2004). Samopodoba in športna identiteta rekreativnih športnikov. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

Tomori, M. (1990). Psihologija telesa. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

Verbovšek, B., Ketiš, Z., Lepičnik-Vodopivec, J., Tomič, T. (2006). Kakovost v kurikulu 

vrtca: od načela do izvedbe. Ljubljana: Supra.  

 

Videmšek, M., Berdajs, P., Karpljuk, D. (2003). Mali športnik. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

Videmšek, M., Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Studio Print. 

 

Videmšek, M., Strah, N., Stančevič, B. (2001). Igrajmo se skupaj. Ljubljana: Fakulteta za 

šport. 

 

Videmšek, M., Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

Youngs, B. B. (2000). Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe. Priročnik za 

vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Educy. 

 

Zajec, J. (2009). Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z 

izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Doktorska disertacija. Fakulteta za šport.  

 

Zajec, J., Videmšek, M., Štihec, J., Pišot, R., Simunič, B. (2010). Otrok v gibanju doma in v 

vrtcu. Koper: Univerza na Primorskem, Založba Annales. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

52 

9 PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE O GIBALNIH AKTIVNOSTIH NA PROSTEM 

 

Spoštovane, spoštovani!  

 

Z vprašalnikom želimo pridobiti mnenja staršev predšolskih otrok o gibalnih aktivnostih na 

prostem. Rezultati vprašalnika bodo namenjeni izključno za raziskovalne namene oziroma za 

izdelavo diplomskega dela. Prosimo Vas, da skrbno izpolnite vprašalnik in se držite spodaj 

navedenih navodil. 

 

Hvala!                                        

 

Študentka PeF Oddelka za predšolsko vzgojo:  Nosilka projekta: 

Natalija Majetič                                         mag. Alenka Cemič, viš. ped. 

 

Navodilo: Vprašalnik izpolnite tako, da v ustrezni okenček s simbolom X označite ustrezen 

odgovor ali dopišete svoj odgovor. 

 

1. ENOTA: 

 

SKUPINA: 

 

VAŠ OTROK JE ŽE DOPOLNIL ________ LET. 

 

OTROKU SEM:  a) MAMA   b) OČE. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Natalija Majetič; diplomska naloga 

53 

2. KAKO POGOSTO JE PRI DOLOČENI DEJAVNOSTI GIBALNO AKTIVEN 

VAŠ OTROK V VRTCU? 

 

  Vsak 

dan 

2–3x na 

teden 

1x na 

teden 

1–3x 

na 

mesec 

Nekajkrat 

letno 

Nikoli 

 

Ne 

vem. 

Prosta igra otrok 

na igrišču 

       

Sprehod        

Izlet         

Tek         

Kolesarjenje         

Rolanje         

Igra z žogo         

Bivanje v naravi         

Drugo        

 

 

3. KAKO SE VAM ZDI POMEMBNO VZGOJITELJIČINO OBVLADOVANJE 

NAVEDENIH GIBALNIH AKTIVNOSTI ZA USPEŠNOST DELA S 

PREDŠOLSKIMI OTROKI? (Če se Vam zdi pomembna druga gibalna 

dejavnost, ki ni navedena, jo vpišite v prazno polje. 

 

 Ni pomembno  Zelo pomembno 

1 2 3 4 5 

Plavanje       

Alpsko smučanje       

Tekaško smučanje       

Kolesarjenje       

Kotalkanje       

Rolanje       

Rolkanje       

Drsanje       

Gorništvo       
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4. KAKŠNO USPOSOBLJENOST NAVEDENIH AKTIVNOSTI BI MORALI/-E 

PO VAŠEM MNENJU VZGOJITELJI/-CE PRIDOBITI V ČASU ŠTUDIJA? 
 

 Nič Seznanitev  Osnovna 

usposobljenost 

Dobra 

usposobljenost 

Do popolnega 

obvladanja 

     

Plavanje       

Alp. smučanje       

Tek. smučanje      

Kolesarjenje      

Kotalkanje       

Rolanje       

Rolkanje       

Drsanje      

Gorništvo       

      

 

 

5. OZNAČITE STOPNJO STRINJANJA Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI. 
 

     (1 – se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 1 2 3 4 5 

Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, da je zunaj 

vsak dan, ne glede na vreme. 

     

Predšolskemu otroku je treba dovoliti gibanje zunaj, ko 

za to izrazi željo. 

     

Predšolski otrok bi se moral vsaj enkrat letno udeležiti 

bivanja v naravi (zimovanje, letovanje). 

     

V igro predšolskega otroka sta vedno vključena gibanje 

in učenje. 

     

Padci pri predšolskem otroku so nujni za ustrezen gibalni 

razvoj. 

     

Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, da raziskuje 

svoje gibanje na lasten način. 

     

Izvajanje gibanja ima enak učinek, če se izvaja na 

prostem ali v zaprtem prostoru. 

     

Bivanje zunaj mora biti pri predšolskem otroku vedno 

načrtovano in vodeno. 

     

Sprehodi niso primerni za otroke, stare od 1. do 3. let.      

Pri gibalni aktivnosti mora vzgojiteljica vedno sodelovati 

z otroki. 

     

S kakovostjo vrtca na gibalnem področju sem 

zadovoljen/-na.  

     

 

Hvala za sodelovanje. 

 

OPOMBA: Na zadnjo stran lahko dopišete svoje mnenje, predloge in pripombe o 

vprašalniku. Z veseljem jih bomo prebrali in upoštevali.  
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VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE O GIBALNIH AKTIVNOSTIH NA PROSTEM  

 

Spoštovane, spoštovani!  

 

Z vprašalnikom želimo pridobiti mnenja vzgojiteljev/-ic predšolskih otrok o gibalnih 

aktivnostih na prostem. Rezultati vprašalnika bodo namenjeni izključno za raziskovalne 

namene oziroma za izdelavo diplomskega dela. Prosimo Vas, da skrbno izpolnite vprašalnik 

in se držite spodaj navedenih navodil. 

 

Hvala!                                        

 

Študentka PeF Oddelka za predšolsko vzgojo: Nosilka projekta: 

Natalija Majetič           mag. Alenka Cemič, viš. ped. 

 

Navodilo: Vprašalnik izpolnite tako, da v ustrezni okenček s simbolom X označite ustrezen 

odgovor ali dopišete svoj odgovor. 

 

1. VRTEC: 

 

SKUPINA: 

 

STAROST OTROK: 

 

 

2. KAKO POGOSTO STE VI GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNI? 

 

 4–7x na 

teden 

2–3x na 

teden 

1x na 

teden 

1–3x na 

mesec 

Nekajkrat 

letno 

Nikoli  

Gibalna 

aktivnost 
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3. KAKO POGOSTO IZVAJATE DOLOČENO AKTIVNOST Z OTROKI V 

VRTCU? 

 

 Vsak 

dan 

2–3x na 

teden 

1x na 

teden 

1–3x 

na 

mesec 

Nekajkrat 

letno 

Nikoli 

 

Ne 

vem. 

Prosta igra otrok 

na igrišču 

       

Sprehod        

Izlet         

Tek         

Kolesarjenje         

Rolanje         

Igra z žogo         

Bivanje v naravi         

Drugo        

 

 

4. KAKO SE VM ZDI POMEMBNO VZGOJITELJIČINO OBVLADOVANJE 

NAVEDENIH GIBALNIH DEJAVNOSTI ZA USPEŠNOST DELA S 

PREDŠOLSKIMI OTROKI? (Če se Vam zdi pomembna druga gibalna 

dejavnost, ki ni navedena, jo vpišite v prazno polje.) 

  

 Ni pomembno  Zelo pomembno 

1 2 3 4 5 

Plavanje       

Alpsko smučanje       

Tekaško smučanje       

Kolesarjenje       

Kotalkanje       

Rolanje       

Rolkanje       

Drsanje       

Gorništvo       
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5. KAKŠNO USPOSOBLJENOST NAVEDENIH AKTIVNOSTI BI MORALI/-E 

PO VAŠEM MNENJU VZGOJITELJI/-CE PRIDOBITI V ČASU ŠTUDIJA? 

 

 Nič Seznanitev  Osnovna 

usposobljenost 

Dobra 

usposobljenost 

Do popolnega 

obvladanja 

     

Plavanje       

Alp. smučanje       

Tek. smučanje      

Kolesarjenje      

Kotalkanje       

Rolanje       

Rolkanje       

Drsanje      

Gorništvo       

      

 

6. OZNAČITE STOPNJO STRINJANJA Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI. 

 

     (1 – se ne strinjam, 5– popolnoma se strinjam) 1 2 3 4 5 

Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, da je zunaj 

vsak dan, ne glede na vreme. 

     

Predšolskemu otroku je treba dovoliti gibanje zunaj, ko 

za to izrazi željo. 

     

Predšolski otrok bi se moral vsaj enkrat letno udeležiti 

bivanja v naravi (zimovanje, letovanje). 

     

V igro predšolskega otroka sta vedno vključena gibanje 

in učenje. 

     

Padci pri predšolskem otroku so nujni za ustrezen gibalni 

razvoj. 

     

Predšolskemu otroku mora biti omogočeno, da raziskuje 

svoje gibanje na lasten način. 

     

Izvajanje gibanja ima enak učinek, če se izvaja na 

prostem ali v zaprtem prostoru. 

     

Bivanje zunaj mora biti pri predšolskem otroku vedno 

načrtovano in vodeno. 

     

Sprehodi niso primerni za otroke, stare od 1. do 3. let.      

Pri gibalni aktivnosti mora vzgojiteljica vedno sodelovati 

z otroki. 

     

S kakovostjo vrtca na gibalnem področju sem 

zadovoljen/-na.  

     

 

Hvala za sodelovanje. 

 

OPOMBA: Na zadnjo stran lahko dopišete svoje mnenje, predloge in pripombe o 

vprašalniku. Z veseljem jih bomo prebrali in upoštevali. 


